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ABSTRACT

Anita Sari, 2021, "Designing Public Speaking Material for IAIN Palopo English
Debating Society." Thesis English Education Study Program, Tarbiyah and Teacher
Training Faculty of the State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Masruddin and
Magfirah Thayyib.

This thesis attempted to design a public speaking material for IAIN Palopo English
Debating Society (IPEDS). It answered the research question: How to Design the
Appropriate Public Speaking Material for IAIN Palopo English Debating Society
(IPEDS)?. The researcher applied a research and development (R&D) method. The
procedures of this research were based on the steps proposed by Borg & Gall. It
consists of ten steps: conducting needs analysis, writing the course grids,
developing the materials, validating the materials, trying out, revising and
evaluating materials, and writing the final draft. The participants were all members
of the IAIN Palopo English Debating Society (IPEDS). The total number of
students was 22, 19 females and three males. The data was collected by using three
instruments: (1) questionnaire for need analysis, (2) experts' validation
questionnaire for module validation, and (3) questionnaire for students' perception.
Furthermore, the findings presented that the students' skills were in the basic lower
levels. The appropriate public speaking material for this research consists of; (1)
public speaking materials, 2) virtual reality simulator application, and 3) learning
focuses. The students' perception result got a mean score of 3,10, which indicated
that the design speaking module was appropriate for the IAIN Palopo English
Debating Society students.

Keywords: Public Speaking, IPEDS Students



1

CHAPTER I

INTRODUCTION

A. Background

Everyone will encounter a situation where public speaking skills are

necessary. It could be at work, school, or in our personal life. That is why

mastering public speaking skill is an important thing that everyone should have.

The importance of public speaking is revealed chiefly with the integration of

speaking skills because it can help students:(a) develop vocabulary and grammar,

(b) express personal feelings, opinions, or ideas, (c) information or explain, (d)

ask, (e) speaking, (f) and allow to communicate.1

By mastering public speaking, people can increase academic and

professional skills, improve general communication skills, and improve speaking

in public. Meanwhile, in learning public speaking, students have several obstacles,

especially in the current pandemic situation. Learners frequently face both

linguistic and non-linguistic problems. The linguistic problems include difficulties

the learner faces in learning a language related to pronunciation, vocabulary, and

grammar. On the other hand, non-linguistic problems are the difficulties that are

related to non-language factors such as shyness, nervousness, afraid of speaking,

not being confident to speak, and afraid of making mistakes; moreover, in the

current pandemic situation, people access to meet in a broad scope is very limited

so that there is no room for students to practice public speaking.

1 DeVito Joseph A, Human Communication: The Basic Course, 6th edition (New York:
HarperCollins College Pub, 2018), 76.
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Several campuses provide a forum in the form of additional classes as a

place for students to improve their English skills. In IAIN Palopo, there is an

English extracurricular class for the first until the third semester, held once a week

on Friday afternoon. The name of the extracurricular course is IAIN Palopo

English Debating Society (IPEDS) that has been running for five years since 2016.

Unfortunately, the ability of the students to improve their public speaking has not

developed because the learning system is not optimal.

Besides that, the tutor also has difficulties in teaching. Based on the

information from the tutor of IPEDS, there is neither textbook nor a module for

the extracurricular class that covers and accommodates the learning needs of the

students, which is to develop their speaking skills. The tutor only provides the

students with a grammar book consisting of several English tenses formulas and

limited vocabulary items. Another problem encountered is the tutor feels that it is

challenging to select appropriate learning materials and exercises for the students

in the extracurricular class2. Extracurricular classes should have a transparent

learning system so that both tutors and students have a reference in the learning

and teaching process.

Improving the students' ability to speak in English during the current

pandemic is quite tricky, especially for the students of IPEDS because of the

distance learning system. There is no place for students to express their ideas, lack

of experience to speak in public, and they do not know what they want to talk

about, limited vocabulary, feelings of nervousness, anxiety, and minimal practice

2 Alexander, Result Interview, July 24th2021.
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from students. Therefore in this Covid-19 situation, tutors are expected to be

creative to meet the learning expectation. Tutors should facilitate the learning

process by providing appropriate learning methods and materials suitable to the

students' needs.

The researchers would like to design learning materials to enhance

students' public speaking abilities based on the facts above. The modules paired

with virtual reality are books and learning tools that will help the students

improve their general speaking skills even though we are now in a pandemic

situation. Therefore, the researcher researches "Designing Public Speaking

Material for IAIN Palopo English Debating Society (IPEDS). "

B. Research Question

Based on the problem statement above, the researcher formulates a

problem statement as follows: "How to design the appropriate Public Speaking

Material for IAIN Palopo English Debating Society (IPEDS)? "

C. The Objective of Research

The research objective is to design the appropriate Public Speaking

Material for IAIN Palopo English Debating Society (IPEDS).

D. Significance of Research

Theoretically, this research is expected to contribute to developing the

English Public Speaking Module for IPEDS Class. Practically, the result of this

research is expected to be beneficial for:
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1. English tutors

The result of this research will be helpful for English tutors, especially for

English extracurricular class tutors. They can use and the designed materials to

actively engage the students in the learning process. In addition, the tutors can

expose the students to various tasks that focus on students' speaking skills

development by using the designed materials. Therefore, it will be easier for the

tutors to provide appropriate materials and methods for students in IPEDS.

2. Students

The product of this research is instructional materials in the form of a

module. Therefore, the designed materials are expected to scaffold and guide the

students to have appropriate learning materials and activities in IPEDS, focusing

on public speaking skills.

3. Future Researchers

The results of this research can be used by other researchers who conduct

a similar study. Therefore, the researcher hopes the materials can be used as

references in designing different materials.
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CHAPTER II

REVIEW OF RELATED LITERATURE

A. Review of Related Research Findings

There are some relevant studies related to the learning material design that

will be explained here. They are:

1. (Fitri Palupi Kusumawati and Ratna Puspita Sari: 2019) "Developing

Speaking Material for Teaching Speaking Based on Communicative

Language Teaching for Second Semester Students of English Education Study

Program Muhammadiyah University of Metro"3

This Research is Research and development (R & D), which applied

ADDIE Models. The steps used in this research are analyzing the students' needs,

designing the module, developing the module's material, implementing the

module, and evaluating the module. The reliability assessment showed that the

designed speaking module got good category and positive responses in content,

design, language, field test questionnaires, and the small group's implementation.

The materials were developed by using a communicative language teaching

approach. It showed that the module could be learned interestingly and

attractively.

3 Fitri Palupi Kusumawati and Ratna Puspita Sari, ―Developing Speaking Material for
Teaching Speaking Based on Communicative Language Teaching for Second Semester Students
of English Education Study Program Muhammadiyah University of Metro,‖ Intensive Journal 1,
no. 1 (2019): 9–20, https://doi.org/10.31602/intensive.v1i1.1870.
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This research has the same purpose of developing a speaking material with

a module as the final product. The difference stands for the research subject,

where this research focused on second-semester students of the English education

study program Muhammadiyah University of Metro. In contrast, the researcher

focuses on IPEDS students.

2. (Konder Manurung: 2017)"Designing Instructional Materials to Improve

EFL Learners Achievement. 4"

This study discusses Designing Instructional Materials to Improve EFL

Learners Achievement. The result of needs analysis showed that the students need

to master specific skills and knowledge, including cognitive, psychomotor, and

affective domains, using a textbook.

This study has the same purpose as that study above, designing English

materials for EFL Learners. At the same time, the differences are the study above

creating instructional materials to improve EFL Learners' achievement, while this

study will designing materials to enhance the student's public peaking.

3. (Yohana Sri Widiastuti: 2017) "Designing a set of Speaking Instructional

Materials for the 11thGrade Students of SMAN 1 Ngaglik".

This study discusses how a set of speaking instructional materials for the

11th-grade students of SMA N 1 Ngaglik is designed and the group of speaking

instructional materials for the 11th-grade students of SMA N 1 Ngaglik looks like.

To answer those questions, the writer adapted Yalden "s (1987) and Kemp" s

(1977) instructional design and employed Research and Development method

4 Konder Manurung “Designing Instructional Materials to Improve EFL Learners
Achievement.’’ International Journal of English Language Literature and Humanities, Volume 5,
No. 2 (February, 2017):111. https://doi.org/10.24113/ijellh.v5i2.1870.

https://doi.org/10.24113/ijellh.v5i2.1870
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(R&D). There were nine steps of instructional design applied in this research

which were incorporated with the five steps of R&D in the research method

section. The designed materials consisted of eight units, and each team consisted

of three main parts, namely: (1) Pre-activity, (2) while activity, and (3) Post-

activity. Based on the evaluation result, the designed materials are appropriate and

suitable for teaching the English speaking class for the 11th-grade students of SMA

N 1 Ngaglik.

This study has the same purpose as that study above, that is, designing

English materials. At the same time, the differences are the study above

developing instructional materials for the 11th-grade students of SMA N 1

Ngaglik, while this study will developing materials to enhance the student's public

speaking for IAIN Palopo English Debating Society.

B. Literature Review

1. Designing Materials

a. The definition of material

Materials are all forms of materials used to assist teachers in implementing

the learning process.5 Material is anything that is used to help to teach language to

the learners. It can be the form of a textbook, a workbook, a cassette, a video, a

newspaper, etc. It means that the term of materials is much broader than just a

coursebook. So, it is a big mistake if a teacher teaches the students based on the

course book only.

5 Kemendiknas, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Jakarta:Pusat Kurikulum
dan Perbukuan, 2018), 2.
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b. The definition of designing material

Design the materials refers to anything which is done by writers, teachers,

or learners to provide sources of language input and to exploit those sources in

ways that maximize the likelihood of intake: in other words, the supplying of

information about and experience of the language in ways designed to promote

language learning.6 Materials development is the planning process by which a

teacher creates units and lessons within those units to carry out the goals and

objectives of the courses.7

Materials development means creating, choosing or adapting, and

organizing materials and activities so that students can achieve the objectives that

will help them reach the goals of the course8. Teachers are materials, developers

in that they are involved every day in matching the materials to the needs of their

learners. They add, delete, lengthen, shorten, and modify the materials.

c. Materials evaluation

To successfully select, adapt, develop, or design their materials, teachers

should evaluate the materials. Materials evaluation involves measuring the value

(or potential value) of a set of learning materials by making judgments about the

effect of the materials on the people using them.9 The materials evaluation should

be based on principles. Two aspects should be considered in developing the

6 Brian Tomlinson, Material Development in Language Teaching, 2nd edition (Cambridge:
Cambridge University Press, 2016), 2.

7 Kathleen Graves, “Designing Language Course: A Guide for the Teachers.’’ The
Electronic Journal for English as a Second Language, Volume 4, No. 4 (December, 2017): 149.
http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume4/ej16/ej16r8/?wscr.

8 Kathleen Graves, “Designing Language Course: A Guide for the Teachers.’’ The
Electronic Journal for English as a Second Language, Volume 4, No. 4 (December, 2017): 150.
http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume4/ej16/ej16r8/?wscr.

9 Brian Tomlinson and Hitomi Masuhara, Developing Language Course Materials RELC
Portfolios Series 11, 2nd edition (Singapore: SEAMEO Regional Language Centre, 2016): 1.

http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume4/ej16/ej16r8/?wscr
http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume4/ej16/ej16r8/?wscr
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regulations, they have evaluated theory of learning and teaching and learning

theory.10

There are three types of materials evaluation. The first is a 'Pre-Use'

evaluation. This typically involves making predictions about the potential value of

materials for their users. Often it is impressionistic, subjective, and unreliable.

The second type is 'Whilst-Use' evaluation. It involves measuring the value of

materials while using them. It can be reliable and more objective than pre-use

evaluation as it uses measurement rather than prediction. The last type is 'Post-

Use' evaluation. It is the most valuable type of evaluation as it can measure the

actual effects of the materials on the users. The ways of measuring the post-use

results of materials include tests of what has been taught, tests of what the

students can do, examinations, interviews, questionnaires, criterion-referenced

evaluations by the users, post-course diaries, etc.

d. The criteria of effective materials

Good material design has some criteria. They are11:

1) The materials should achieve impact.

2) Materials should help learners to feel at ease.

3) Materials should help learners to develop confidence and make them feel they

can do the tasks.

4) What is being taught should be perceived by learners as relevant and valuable.

10 Brian Tomlinson, Developing Materials for Language Teaching, (London: Continuum,
2017),15.

11 Brian Tomlinson, Materials Development in Language Teaching, 1st edition
(Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 12.
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5) Materials should require and facilitate learner self-investment; learners must be

ready to acquire the taught points.

6) Materials should expose the learners to language in authentic use; the learners'

attention should be drawn to linguistic features of the input.

7) Materials should provide the learners with opportunities to use the target

language to achieve communication purposes.

8) Materials should take into account that the positive effects of instruction are

usually delayed.

9) Materials should take into account that learners differ in learning styles.

10) Materials should take into account that learners differ in affective attitudes.

11) Materials should permit a silent period at the beginning of instruction.

12) Materials should maximize learning potential by encouraging intellectual,

aesthetic, and emotional involvement, stimulating right and left brain

activities.

13) Materials should not rely too much on controlled practice.

14) Materials should provide opportunities for outcome Feedback.

Furthermore, Graves also proposes fifteen criteria of suitable activities as

presented below12:

1) activities should draw on what students know and be relevant to them.

2) activities should focus on students' outside-of-class needs, if appropriate.

3) activities should build students' confidence.

4) activities should allow students to problem solve, discover, analyze.

12 Graves, Designing Language Course, 2nd edition (Boston: Heinle & Heinle Publishers,
2017), 152.
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5) activities should help students develop specific skills and strategies.

6) activities should help students develop specific language and skills they need

for authentic communication.

7) activities should integrate the four skills of speaking, listening, reading, and

writing. In this research, the researcher focuses on two skills, which are

attending and speaking skills.

8) activities should enable students to understand how a text is constructed.

9) activities should enable students to understand the cultural context and the

cultural differences.

10) activities should enable students to develop social awareness.

11) activities should be as authentic as possible.

12) activities should vary the roles and groupings.

13) activities should be of various types and purposes.

14) activities should be authentic texts or reality when possible.

15) activities should employ a variety of materials.

Suitable materials will contain:

1) Interesting texts.

2) Enjoyable activities are which engage the learners' thinking capacities.

3) Opportunities are for learners to use their existing knowledge and skills.

Content which both learner and teacher can cope with provides a clear and

coherent unit structure that will guide teacher and learner through various

activities in such a way to maximize the chances of learning.13

13 Hutchinson and Waters, English for Specific Purposes, 2nd edition (New York:
Cambridge University Press, 2016), 107.
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e. Communicative language teaching

1) Definition of CLT

Communicative language teaching (CLT) is a set of principles, i.e., the

regulations about the goals of language teaching, how learners learn a language,

the kinds of classroom activities that best facilitate learning, and the roles of

teachers and learners in the classroom.14

2) The goal of CLT

Communicative Language Teaching (CLT) has a goal, i.e., communicative

competence. Communicative competence includes some aspects of language

knowledge. The first aspect is knowing how to use language for a range of

different purposes and functions. Then, learning how to use the language

according to the setting and participants in the second aspect of the competence.

The next element is knowing how to produce and understand different types of

texts. The last is, learning how to maintain communication despite having

limitations in one's language knowledge, for example, using different kinds of

communication strategies15.

3) Characteristic of CLT

One of the most characteristic features of communicative language

teaching is that CLT pays systematic attention to functional and structural aspects

of language16. There are four characteristics of CLT. They are17:

14 Jack C. Richards, Communicative Language Teaching Today, (New York: Cambridge
University Press, 2006), 2.

15 Jack C. Richards, Communicative Language Teaching Today, (New York: Cambridge
University Press, 2006), 3.

16 William Littlewood, Communicative Language Teaching, (Cambridge: Cambridge
University Press, 2013), 86.
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a) Classroom goals are focused on all of the components of communicative

competence and are not restricted to grammatical or linguistic competence.

b) Language techniques are designed to engage learners in the practical, authentic,

functional use of language for meaningful purposes. The central focus is not the

organizational language forms but aspects that enable the learner to accomplish

those purposes.

c) The fluency and accuracy are seen as complementary principles underlying

communicative techniques. At times fluency may have to take on more

importance than accuracy to keep learners meaningfully engaged in language use.

d) In the communicative classroom, students ultimately have to use the language,

productively and receptively, in unrehearsed contexts.

4) Language and learning theory in CLT

The theory of language in CLT is a system for expressing meaning,

primary function-interaction, and communication18. The system for the expression

of intention means the purpose of learning the language. The learners have a

particular goal in learning a target language. For instance, the learners wish that

understanding the target language can be used for an actual condition in which

they need to use it. Furthermore, the primary function-interaction and

communication system means a learning process involving the setting of the

actual situation, such as language functions and communicative events. The

17 H. Douglas Brown, Principles of Language Learning and Teaching, (New York:
Pearson Education, 2007), 241.

18 David Nunan, Task-Based Language Teaching, (Hongkong: Cambridge University
Press, 2019), 182.
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learners learn some language functions and communicative events suitable for

their needs in learning the target language.

5) Types of activities in CLT

Categories are the activities in CLT into two parts. They are pre-

communicative activities that include structural and quasi-communicative actions,

and the second is communicative activities that include functional communication

and social interaction.

Functional communication activities require students to use their language

resources to overcome an information gap or solve a problem. Practical

communication activities include such tasks as learners comparing sets of pictures

and noting similarities and differences; working out a likely sequence of events in

a group of images; discovering missing features in a map or view; one learner

communicating behind a screen to another learner and giving instructions on how

to draw a picture or shape, or how to complete a map, following directions, and

solving problems from shared clues19.

Other types of communicative activities are social interactional activities.

Social interactional activities are communicative activities that emphasize social

meaning; social interactional activities include conversation and discussion

sessions, dialogues and role-plays, simulations, improvisations, and debates.

Social interactional activities require the learner to pay attention to the context and

roles of the people involved and attend to formal versus informal language. The

other activity types used in CLT are task completion, information-gathering,

19 Richards and Rodgers, Approach and Methods in Language Teaching, (Cambridge:
Cambridge University Press, 2007), 76.
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opinion-sharing, information-transfer, reasoning-gap, and role-plays20. The

activities in CLT typically involve students in natural or realistic communication,

where the achievement of the communicative task they are performing is at least

as important as the accuracy of their language use21.

6) The roles of learners and teachers in CLT

Roles refer to the parts that learners and teachers are expected to play in

carrying out learning tasks and the social and interpersonal relationships among

the participants22. There are two kinds of roles. Those roles are the learner and

teacher roles. The type of classroom activities proposed in CLT implies new roles

for learners and teachers in the classroom. Firstly, a learner has an active,

negotiating role, meaning that the learner is an interactor and negotiator capable of

giving and taking23.

Learners are communicators. Learners are actively engaged in negotiating

to mean, making them understood, and understanding others. Learners are

managers of their learning. In addition, the learners now have to participate in

classroom activities that are based on a cooperative rather than individualistic

activity. They have to become suitable with listening to their peers in group work

20 Jack C. Richards, Communicative Language Teaching Today, (New York: Cambridge
University Press, 2006), 19.

21 Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching, 4th edition (Harlow,
England: Pearson Longman, 2017), 69.

22 David Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom, (Cambridge:
Cambridge University Press, 2019), 79.

23 Larsen and Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching, 2nd edition
(Oxford: Oxford University Press, 2018), 129.
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or pair work tasks, and they are expected to take on a greater degree of

responsibility for their learning. Teachers have two leading roles. They are24:

a) Facilitating the communication process between all participants in the

classroom and between these participants and the various activities and texts.

b) Acting as an independent participant within the learning-teaching group. This

role is closely related to the objectives of the first role and arises from its loss

related to the purposes of the first role and arises from it.

Besides that, teachers now have to assume the role of facilitator and

monitor. They have to develop a different view of learners' errors and facilitate

language learning25. Teachers have some functions such as prompter, participant,

and feedback provider26. However, the crucial part of the teachers' role when

organizing speaking tasks is to ensure that the students understand what they are

supposed to do. The role involves giving clear instructions and demonstrating the

activity with students so that no one doubts what they should be doing.

In this research, the researcher uses the CLT principle to enhance

communicative competence because this method focuses on the goals of:

- language teaching

- how learners learn a language

- the kinds of classroom activities that best facilitate learning

- roles of teachers and learners in the classroom.

24 Richards and Rodgers, Approach and Methods in Language Teaching, (Cambridge:
Cambridge University Press, 2007), 77.

25 Jack C. Richards, Communicative Language Teaching Today, (New York : Cambridge
University Press, 2006), 5.

26 Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching, 4th edition (Harlow,
England : Pearson Longman, 2017), 347.
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2. Public Speaking

a. Definition of public speaking

Public speaking is a process, an act, and an art of making a speech before

an audience27. Public speaking is considered of paramount importance to students.

From those definitions, it can be inferred that public speaking is one of the

essential skills people should acquire. People speak every time they need, every

time they want something, every time they want to socialize. They assess their

progress in terms of their accomplishments in spoken communication28.

Students of today are leaders of tomorrow. As future leaders, they would

find themselves in a situation where they would have to persuade their

subordinates impressively during their interpersonal communications. Generally,

people judge and assess a speaker by the way they speak. The first impression

would usually be a lasting impression registered in the people who contact the

speaker. Good public speaking skills would enhance employment opportunities

and marketability. As a consequence, there is an urgent need for students to

improve their general speaking skills.

b. The skills of public speaking

Public speaking has some skills as presented below29:

1) Analysis of the audience

2) Focus your thoughts

27 Arina Nikitina, Successful Public Speaking,(Arina Nikitina & Ventus Publishing,
2011),10.

28 Nasser Omer M. Al-Tamimi, “Public Speaking Instruction: Abridge to Improve
English Speaking Competence and Reducing Communication Apprehension.’’ International
Journal of Linguistics and Communication, Volume 2, No. 4 (December, 2018): 49.
http://dx.doi.org/10.15640/ijlc.v2n4a4.

29 Barbara Hickman, Public Speaking for Young Adults, 1st edition (USA: Big Oak
Publishing, July 2016), 196.
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3) Gather information

4) Organize the material

5) Plan the visual aid strategically

6) Add appropriate human

7) Develop skillful delivery technique

8) Learn to handle a problematic audience

The public speaking skills above describe what aspects of a public

speaking skill should be acquired to communicate well. Some essential skills will

determine the success of delivering the message in public speaking, such as

material, audience, and technique in speaking. From the description above, it can

be inferred that the students have to acquire the skills underlying their public

speaking proficiencies to communicate well.

c. Teaching public speaking

The first step in teaching public speaking is to have a clear vision of what

the course is designed to accomplish. Teaching speaking is more than teaching

grammar and vocabulary; teaching speaking involves both a command of specific

skills and different types of knowledge30. At most schools, public speaking is

regarded as a professional course. Its purpose is to teach students how to prepare

and present effective public speeches. It also has a particular theoretical

component. Most of the principal of effective speech making is based on broad

theoretical insights derived from centuries of practical experience and confirmed

by modern research.

30 Scott Thornburry, How to Teach Speaking, 1st edition (Harlow: Longman,November
2015), 1.
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The material of a public speaking class is inescapably grounded in theory.

It requires that they learn how to choose and narrow a topic; how to determine a

central idea and main points; how to analyze and adapt to an audience; how to

gather information by conducting library research and personal interviews; how to

employ supporting materials soundly, clearly, and persuasively; how to organize

ideas strategically for a specific audience and occasion; how to use language

accurately, clearly, vividly, and appropriately; and how to control their voice and

body to deliver a message fluently and convincingly31.

3. IAIN Palopo English Debating Society

IAIN Palopo is located at Jl. Agatis, Balandai, Palopo City, South

Sulawesi. In IAIN, there is an extracurricular class. Extracurricular is the

additional program provided by the school to facilitate the students besides their

regular class. The name of this extracurricular class in IAIN Palopo English

Debating Society (IPEDS) is the additional program provided by the campus to

facilitate the students besides their regular learning inside the class. The

extracurricular is held once a week on Friday at noon. The participants of the class

are the students from the first until the third semester.

This extracurricular focus is on developing students' capability in English

skills. Some learning activities are conducted to improve the student's ability, such

as speech, debate, discussion about the various fields, and grammar.

31 Anita L.Vangelisti, Teaching Communication; Theory, Research, and Method, 2nd
edition (New York: Big Oak Publishing, 2017), 6.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo
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Since its establishment, this extracurricular has produced many champions

at various levels like the winner of speech contest, the public speaking contest,

and the winner of debate contest.

In 2017 the IPEDS: Tyn Malasari won the public speaking competition in

Aceh as the first winner. In 2018 the members of IPEDS: Alex and Jenny get into

the semi-finals of the debate competition in Palu. In the same year, they joined a

debate competition at Hasanuddin university and got the third winner. In 2019 the

member of IPEDS: Anita, got the third winner of the speech contest held in UIN

Alauddin Makassar. In 2020 the members of IPEDS: Widia and Faisal got the first

winner of the Debate competition at the university of Cokroaminoto Palopo. In

the same year, the member of IPEDS: Naya got the third winner of the speech

competition and Anita as the first winner. In the Other Place, Akmal and Tin get

into the semi-finals of the debate competition in Malang.

4. Hypothesis

Based on the above stated-story the hypothesis is of this research is formulated as

follows:

1) Ho: Public speaking material is not appropriate to apply in IPEDS

class.

2) Ha: Public speaking material appropriate to apply in IPEDS class.
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5. Conceptual framework

Tasks of the Public Speaking material for IAIN Palopo English Debating

Society students have developed into some criteria. The researcher uses six

components of the study: goal, input, procedure, teacher, learner role, and

setting32. Meanwhile, to know the proper design material that has fulfilled the

student's need, the researcher will evaluate the design at the end. Furthermore, the

researcher put a combination development design model between Borg and

Hannifin. In the first step, the researcher takes Borg's efforts to collect the

information from the students. Then, the researcher takes Hannifin's phases in

conducting the design and development material in the next step.

Figure 2.1: Conceptual framework

32 Nunan, Task-based language teaching, (Cambridge: Cambridge University Press,2004)

Knowing need
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Make course
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Designing the first
draft material

Material
Validation

Material
revision

The second
draft material

Revision Final material
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CHAPTER III

RESEARCH METHOD

This chapter presents the research methodology and data analysis. It

covers the method, Place, and time of the research, subject of the study, the

technique of collecting data, and the technique of analyzing data.

A. Research Method

The researcher utilizes Research and Development (R&D) to design

material for IAIN Palopo English Debating society students to produce

appropriate public speaking material. In conducting the research, the researcher

started by conducting needs analysis, writing the course grids, developing the

materials, validating the materials, trying out, revising and evaluating materials,

and writing the final draft of the materials. A product can be a module, a book, a

syllabus, a model, a pattern, a procedure, a package, or a program. This method is

also utilized to develop an existing product. Furthermore, the researcher

developed a Public Speaking Material Module for IAIN Palopo English Debating

Society using the Borg and Gall model in this research.

B. Location and Time of the Research

The researcher researched on 27th June 2021. It was conducted at IAIN

Palopo English Debating Society as the extracurricular class. The campus is

located on Agatis street, Palopo city. The researcher held the research from 27th

June until 2nd September 2021.
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C. The subject of the research

The subject in this study was the students of the IAIN Palopo English

debating society. These research participants are 22 students consisting of 19

female and three male IPEDS students. Their ages are around 19 years old up to

21 years old.

D. Research Procedure

The researcher utilizes Research and Development (R&D) method based

on Borg and Gall model to design the Public Speaking Module for IAIN Palopo

English Debating Society students' which stands for ten phases. They were

conducting needs analysis, writing the course grids, developing the materials,

validating the materials, trying out, revising and evaluating materials, and writing

the final draft of the materials33. The simplified model is illustrated as:

Figure 3.1: The Simplified Model of the Research

Procedure Adapted from Borg & Gall (1983)

33 Borg & Gall, Educational research: an introduction, 4th edition (London. Longman,
1987), 75.
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These steps can be grouped into three phases. The first step is pre-

study: Research and information collection. The second step is developing the

product, which contains six sub-steps. They plan and create preliminary

development, preliminary field testing, primary product revision, main field

testing, and operational product revision. The last step is validating the product,

namely functional field testing, final product revision, and dissemination and

implementation.

Figure 3.2: Borg & Gall design model

Phase one: researcher collects the information to know students' lack,

want, and necessity. Therefore, those three components were contained in the

questionnaire that the researcher gave. In addition, the questionnaire also aimed to

know about students' competence, students' learning capability, and students'

knowledge in understanding the use of Basic English.

Phase two: The researcher designs a coarse grid for planning learning

study IAIN Palopo English Debating Society students. The course grid contained



25

the need and targets of the learners. The specific skills wanted by the students,

how the materials will be delivered, and measure the appropriate English learning

for IAIN Palopo English Debating Society students based on their level.

Furthermore, the draft will be revised by some experts to have proper material as

well.

Phase three: this step focus on developing the material. Development here

consists of 1. It is evaluating the second draft of the design material, 2. Revising

the second draft of the design material, and the last, there will be a final product,

the design material. In addition, the books have validated from experts, and it is

ready to implement in the class.

E. The technique of Data Collection

In this research, the data was collected in three steps by using

questionnaires. First is a questionnaire of need analysis, second is a questionnaire

of expert validation, and a questionnaire of Students' perception of learning

material.

The questions of the needs analysis questionnaire were in the form of

multiple choices. It consisted of 26 questions. The questions of data analysis of

expert judgment were proposed by using four options in asking for opinions. The

data analysis questions of students' perceptions were presented by using four

options in asking for opinions.
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F. Data Analysis Technique

a. Data Analysis in Questionnaire

Data analysis uses descriptive analysis by calculating the percentage of the

answer. The result of the need analysis from the questionnaire used the pattern

below:

X =Σx X 100% X = Score

N Σx=The same answer of students

N = Total number of student

Table 3.1: Analysis in Questionnaire

Students' choices (Necessity, lack, and want) are becoming researcher

background in designing the learning material. Below is the example of a table of

need analysis.

b. Data Analysis of expert judgment

Meanwhile, the expert judgment questionnaire was proposed using four

options based on the Likert Scale frequently used to ask for opinions and attitudes.

There were four points for strongly agree, three points for agreeing, two points

for disagreeing, and one for strongly disagree.

Category Scale
Strongly agree

Agree
Disagree

Strongly Disagree

4
3
2
1

Source: Mulyatiningsih (2012)
Table 3.2: Likert Scale

o The Item of Questions Response Percentage (%)
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This analysis used Likert-Scala as the measurement. The results of the

questionnaires are going to use a pattern.

R =X1 + X2 + ……Xn
N

R = Range

X1= The score number 1

X2 = The The score number 2

Xn= The score

N = Number of questions34.

Then, the result of the data will be converted into descriptive

analysis. The indicator in measuring the result is the Mean (X). The Means will be

used by using conversion pattern data:

Mn (X) = Σ fx
N

Table 3.3: Data Conversion Table

Scales Interval Descriptive Categories

1 1.0 <X ≤ 1.7 Poor
2 1.8 < X ≤ 2.5 Fair
3 2.6 < X ≤ 3.3 Good
4 3.4 < X ≤ 4.0 Very Good

Source : Suharto35

No. Indicators Score Expert Suggestion

Table 3.4: Expert Judgment

34 Suharto, Pengukuran dan Penilaian Hasil Belajar Bahasa Inggris, (Yogyakarta: Pusat
Pelayanan dan Pengembangan Bahasa, 2006),52.

35 Suharto, Pengukuran dan Penilaian Hasil Belajar Bahasa Inggris, (Yogyakarta: Pusat
Pelayanan dan Pengembangan Bahasa, 2006),53.
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c Data Analysis of students' perception

The questions of students' perception on the learning material

questionnaire were proposed by using four options. There were four points for

strongly agree, three points for agreeing, two points for disagreeing, and one for

strongly disagree. The results of the questionnaires are going to use a pattern.

R = f x 4
n

R = Range

f = The frequency of each answer

n = Number of respondents36

4 = Likert Scale

No. Indicators Score Categories

1 2 3 4

Table 3.5: Students’ perception

36 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA,
2008),310.
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CHAPTER IV

FINDINGS AND DISCUSSIONS

A. Research Findings

1. The Result of Need Analysis

This subchapter which consisting of students' profiles, target needs, and

learning needs.

1) Students' Profiles

These research participants are 22 students comprised of 19 female and

three male IPEDS students. Their ages are around 19 years old up to 21 years old.

The result is as follow:

Table 4.1 Profile student of IPEDS

1) Result of Questionnaires

a. Target Need

1. Necessities

The data shows that the final purpose of the students in learning English

can be seen in this following chart as follow:

Ages

Gender 19 20 21 22

Males Females M F M F M F M F

3 19 1 4 2 7 2 4 1 1
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Chart 4.1. Result of the Students' Purpose in Learning English

The chart above shows that the final purpose of the students in learning

English is to make them communicate and access the information in English

(54.5%).

Furthermore, the students answered the questionnaire related to the

advantages of learning English after graduating. The answer result is as follows.

Chart 4.2. Result of the Students' Necessities on learning English

The chart above shows that the student's answer is to make them

communicate using the English language in work side (50%).

2. Lacks

The data relating to the lack of students shows that the mastery rate of

IPEDS students is in Basic Lower (45.5%). Look at the chart below:
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Chart 4.3. Result of the Students' Level Ability

Meanwhile, to answer the TOEFL score of IPEDS students can be seen as follow:

Chart 4.4. Result of the Students' Lacks on TOEFL Test

The chart above shows that the students have never joined the TOEFL test

(72.7%). When students are learning speaking skills, they face some difficulties.

The answer can be seen as follow:
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Chart 4.5. Result of the Students' Lacks in Speaking Skill

The chart shows that the students have difficulty expressing their ideas

because they lack vocabulary (54.5%).

Furthermore, the difficulties faced by the students in reading English

passages can be seen as follow:

Chart 4.6. Result of the Students' Lacks in Reading Skill

The chart shows that students cannot understand the content because of

vocabulary (54.5%).

After that, the difficulties faced by the students in writing English passages

can be seen as follow:

Chart 4.7. Result of the Students' Lacks in Writing Skill
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The chart above explains that most of the students of IPEDS answered that

they are challenged to arrange the sentence, clause, or a good paragraph (59.1%).

Meanwhile, the difficulties faced by the students in listening skill can be

seen as follow:

Chart 4.8. Result of the Students' Lacks in Listening Skill

The chart above shows that most of the IPEDS students answered that they

are challenging in differentiating the native speaker's pronunciation (59.1%).

3. Wants

It is related to the question on how the students want to have the standard

competency after learning English course; these are the following result of the

questionnaires: The questions about the competency of speaking skill that the

students wanted to have after learning English have a different result.
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Chart 4.9. Result of the Students' Wants in Speaking Skill

The chart above shows the students' answers that they can communicate in public

places (54.5%).

Furthermore, the students answered about what competency they wanted

to have in reading skills. It can be seen as follows:

Chart 4.10. Result of the Students' Wants in Reading Skill

The charts above show that most of the students want to understand and

explain most of the students want to understand and explain the meaning of the

text of English (59.1%).

Meanwhile, the students' answers about what are the aspects of vocabulary

they wanted to know. It can be seen as follow:
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Chart 4.11. Result of the Students' Wants on Vocabulary Aspect

The charts show that the students want to use the vocabulary based on the

content and the most frequent words (68.2%).

Besides that, the students' answers about what are the aspects of grammar

they wanted to know. It can be seen as follow:

Chart 4.12. Result of the Students' Wants on Grammar Aspect

The chart above shows that most of the students want to know the tenses

and arrange the sentences in English (59.1%).

Furthermore, the students' answers about what are the aspects of

pronunciation they wanted to know. It can be seen as follow:

Chart 4.13. Result of the Students' Wants on Pronunciation Aspect
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The chart shows that most students want to have an excellent English

pronunciation with a correct intonation (72.7%).

The next one, the students' answers about the correct study sequences for

IPEDS students, can be seen as follow:

Chart 4.14. Result of the Students' Wants on Study Sequences

The chart above shows that the student's study sequences are listening,

writing, reading, and speaking (45.5%).

Lastly, the students' answers about what skill they need most in IPEDS

class. It can be seen as follow:

Chart 4.15. Result of the Students' Wants on the Most Wanted Skill

The chart shows that most of the students choose Speaking (68.2%).

b. Learning Need
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1. Input

Based on the questionnaire's result of need analysis, the students'

answers what topics the students need to be improved in IPEDS class. It can be

seen as follow:

Chart 4.16. Result of the Students' Input in IPEDS class Topics

The chart above shows that most students want to have topics about

politics, education, and the environment (54.5%).

After that, the students' answers about the definitive text of speaking skill.

It can be seen as follow:

Chart 4.17. Result of the Students' Input in Speaking Text
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The chart above shows that the students have an extension of the text of

more than 300 words 0%, more than 300 words including a picture or video

31.8%, and 200 up to 250 words including picture or video 31.8%.

Meanwhile, the students answered about the text extension, which is

suitable for English reading skills. It can be seen as follow:

Chart 4.18. Result of the Students' Input in Reading Skill

The chart shows that the students who choose the text include pictures or

videos (31.8%).

The question is about what's teaching media could support the students in

the learning process. It can be seen as follow:

Chart 4.19. Result of the Students' Input about Teaching Media
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The chart above shows that most of the students answered virtual reality

(simulation the object, real or fake object) (63.6%)).

2. Activity

The data shows that the most wanted activities by the students to

improve their speaking skill can be seen as follow:

Chart 4.20. Result of the Students' Activity in Speaking Skill

The data shows that most students wanted to improve their speaking skills

through discussions (54.5%).

Meanwhile, the most wanted activities by the students to improve their

reading skill can be seen as follow:

Chart 4.21. Result of the Students' Activity in Reading Skill
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The data shows that most students wanted to improve their reading skills,

like translating complex vocabulary (63.6%).

3. Setting

Based on the questionnaire's result of need analysis, the students answered

the most favorite places in learning English can be seen as follow:

Chart 4.22. Development of the Students Most favorite Place

The chart above shows that most of the students like to study outdoor

(54.5%).

4. The Role of Teacher

Based on the questionnaire's result of need analysis, the students answered

about the lecturer's role in the learning process. It can be seen as follow:

Chart 4.23. Development of the Lecturer' Role
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The chart above shows that the students prefer English as a learning guide

(31.8%).

5. The Role of Students

The role of students in learning English can be seen as follow:

Chart 4.24. Result of the Students' Role

The chart above shows that the students answered to study in a small

group (two to three people) (54.5.72%)).

2. The Course Grid

The coarse grid is made based on the previous need analysis. The material

is designed by taking up the highest percentage of students' learning needs and

target needs from the questionnaire. This course grid creates learning material to

enhance students' public speaking skills for IAIN Palopo English Debating

Society. The researcher designed the material based on the need's analysis. The

material made is arranged based on the results of the student's need analysis. The

preparation of the material is based on the most dominating answers to each

question. The students' purpose in learning English is to pass the English course
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and support their career. So in this module will provide materials related to

English majors.

The students' level ability is 1) mastery rate of IPEDS students is in Basic

Lower so that this module will provide materials from the primary level. 2)

students have never joined the TOEFL test, so there will be materials for TOEFL.

3) In speaking, students are challenged to express their ideas. In this module, a

virtual reality simulator application will bring students to real-life to explain what

they see and help them express their feelings. 4) students lack vocabulary; the

contents in this module contain a lot of vocabulary material.

The result of the Students' Wants is 1) communicate in public. This

module will provide a virtual reality simulator application for each task, and the

students can scan the code. After that, the students can speak, and they will feel

like making communication in public Places. 2) students want to be able to know

the tenses and arrange the sentences in English. So in this module, there will be an

explanation and task about tenses and instruct for students to make the sentences

with good grammar. 3) students' answers about what skill they need most in

IPEDS class are they want to have good public speaking skills. So in this module

will provide material about how to be an excellent public speaker. This is also the

title of this module to enhance the student's capability in speaking skills. The

course grid also consists of Public Speaking Material, Virtual Reality Simulator

Application, and 32 learning focuses, which integrate four skills in English:

speaking, reading, writing, and listening.
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3. The First Draft of Material

The material design made by the researcher is based on the Course Grid.

Here, the researcher uses teaching techniques in designing the material.

This Task Book consists of 3 topics. These are each topic:

1. Public Speaking Material

2. Virtual Reality Simulator Application

3. Learning Focus (1-33)

4. Material Validation

Three experts validated the instrument and learning material. Those

experts are layout, language, and material experts. They are Mustika, S.Pd.,

M.Pd., Fadliyah Rahmah Muin, S.Pd., M.Pd., Devi Ismayanti, S.S., M.Hum. Here

are the results of experts Judgments:

Expert's Judgment on Learning Material

a. Material Expert (Mustika, S.Pd., M.Pd.)

Table 4.2 Material judgment

Mean = 14 = 3.4
4

Question Number Score

1 3
2 3
3 4
4 4

Total Score 14
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b. Language Expert (Devi Ismayanti, S.Pd., M.Pd.)

Table 4.3 Language judgment

Mean= 14 = 3.5
4

c. Lay-Out Expert (Fadhliyah Rahmah Muin, S.Pd., M.Pd)

Table 4.4 Layout judgment

Mean= 22 = 3.66
6

d. Activity Task (Devi Ismayanti, S.S., M.Hum.)

Table 4.5 Activity judgment

Mean= 27 = 3
9

Question Number Score

1 3
2 3
3 4
4 4

Total Score 14

Question Number Score

1 3
2 3
3 4
4 4
5 4
6 4

Total Score 22

Question
Number Score Question

Number Score

1 3 6 4
2 2 7 4
3 2 8 4
4 2 9 3
5 3

Total Score: 27
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These tables above show that the English learning material designed by

the researcher is already qualified to be applied for the IAIN Palopo English

Debating Society. It is proven from the score that the language expert gives 14,

the material expert gives 22, the layout expert gives 22, and the activity task gives

27. Then, the average Mean is 3.45. In the interval, this category gets "Very

Good."

5. The Second Draft of Material

After validating the first draft of the material, then the researcher obtained some

corrections from the experts. These are the corrections from the experts. Therefore,

the final product of the material can be seen in appendix 2.

Table 4.6 Point to revise

Language

Expert

Less attention use of punctuation.

- I'm good

- He's good

- Joe's good

- I've got

- Hello guys?

- We got some big fish.)

- Five senses Our body

- And last but not least

- Food A balanced diet is made up of different types

- Talking About Plans

- So he rents his car for those who need a car

- My favorite color is blue; Blue is wonderful

The improper use of grammar.

- Have four kites
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- Learning time, days, months, dates

- on what day do you have English class

Inaccurate translation.

- some (sejumlah)

- what month is it now (sekarang bulan apa)

Material

Expert

Material about public speaking must be reproduced

Add an opening sentence that is commonly used in starting a

public speaking.

Add an opening sentence that is commonly used in starting a

debate.

Reproduce the sample of speech.

Layout

Expert

Background and shape color should change based on the

content of the unit. The color also should be more colorful and

not monotone.

Task book cover should be more attractive by adding some

details to the picture.

Activity

Task

The task should be more varied

Create goals and expected output.

Table 4.7 Revision

Language

Expert

Less attention is paid to the use of punctuation.

- I am good

- He is good

- Joe is good

- I have got

- Hello, my friends

- We got some big fish.

- Five senses our body

- and last but not least

- Food a balanced diet is made up of different types
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- Talking about plans

- so, he rents his car for those who need a car

- My favorite color is blue, blue is very beautiful

The improper use of grammar.

- I have four kites

- Learning time, day, month, and dates

- What day do you have an English class

Inaccurate translation.

- some (beberapa)

- what month is it now (bulan apa sekarang)

Material

Expert

Material about public speaking must be reproduced

- Public speaking material was added at the beginning of the

module.

Add an opening sentence that is commonly used in starting a

public speaking

- I have divided my talk into five sections

- I would like firstly to talk about

- The first point I am going to make concerns

- I would like to begin by suggesting that

- I would like to start by drawing your attention to

- Let me begin by noting that

Add sentences that are commonly used in a debate.

Now, as today's proposition/opposition, we firmly believe that

this is true/not true, but before we come to our actual

argumentation, let us first define some critical terms in this

debate.

- We, as of today's proposition/opposition, have structured our

case as follows

- I, as the first speaker, will be talking about

- Our second speaker, ..., will elaborate on the fact that.
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6. Final Module

This module explains material about public speaking and basic English

language skills that students must have. This module consists of three topics,

namely:

1) Public Speaking

a. Definition of Public Speaking

b. Benefits of Public Speaking

c. Public Speaking Material

d. How to design Public Speaking

e. How to Be a Good Public Speaker

2) Virtual Reality Simulator Application

a. VR Speech simulation

b. Public Speaking Practice

- And our third speaker, ..., will do the rebuttal.

- I will continue our case in a minute, but before that there are

some things about the ... speech that need to be addressed.

Reproduce the sample of speech.

- The material was added to the module.

Layout

Expert

Background and shape color should change based the content of

unit. The color also should be more colorful and not monotone.

Task book cover should be more attractive by adding some

details on the picture.

Activity

Task

The task should be more varied

Create goals and expected output.
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3) Basic English Material (Learning focuses 1-33)

After studying this material, students are expected to be able to:

a. Understand the meaning of public speaking

b. Knowing the benefits of public speaking for users

c. Understand public speaking in detail (speech, debate, presentation)

d. Understand how to compose public speaking

, e. Knowing how to be a good speaker

f. Practicing speaking in the form of a speech

g. Learning primary English material that can improve speaking skills

7. Students' Perception on Learning material

The students' perception was conducted to ensure that the material is genuinely

appropriate to apply at the IAIN Palopo English Debating Society. The result of

students' perception can be seen as follow:

Table 4.8 Students' Perception

Students’ perception (Mean
Average)

No Statement Strongly Did not
Agree Doubt

Agree Agree

The materials are
1 suitable to basic lower 3.67 - - -

Level
The materials are based

2 on students' needs in - 3.5 - -
IAIN Palopo English
Debating Society
The materials can

3 improve students' - 3.33 - -
English skill in IAIN
Palopo English Debating
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Society
The materials are

4 interesting and 3.67 - - -
Understandable
The topics of material

5
are based on IAIN Palopo
English Debating Society - 3.33 - -

6
The length and

- 3 - -materials' sources are
based on student's needs
in IAIN Palopo English
Debating Society

The data above shows that the English learning material designed by the

researcher is already qualified to be applied. It is proven from the score of the

students' perception, which answered Strongly Agree 3.67, Agree 3.33, and Doubt

2.31. Then, the average Mean is 3.10. In the interval, this category gets "Good."

The exercises are
7 arranged from easiest to - - 2.33 -

the most difficult task
The materials

8 instructions are - 3.5 - -
Understandable
The exercises

9 It consists of Individual,
pairs, and group
assignments

- - 2.3 -

The materials, with the
help of virtual reality
application, is adequate to
enhance student's

10 public speaking 3.67 - - -
skill
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B. Discussions

Everyone will encounter a situation where public speaking skills are

necessary. It could be at work, school, or in our personal life. That is why

mastering public speaking skill is an important thing that everyone should have.

In learning public speaking, students have several obstacles. Learners

frequently face both linguistic and non-linguistic problems. The linguistic

problems include difficulties the learner faces in learning a language related to

pronunciation, vocabulary, and grammar. On the other hand, non-linguistic

problems are the difficulties that are related to non-language factors such as

shyness, nervousness, afraid of speaking, not being confident to speak, and afraid

of making mistakes moreover. In the current pandemic situation, people's access

to meet in a broad scope is very limited, so that there is no room for students to

practice public speaking.

This research aims to design an appropriate English learning material to

enhance student's public speaking skills for IAIN Palopo English debating society.

There are several steps used to develop the materials. The actions done by the

researcher were based on the development model of Borg & Gall.

Develops a procedure containing tens steps in developing learning

materials. Therefore, the first step done by the researcher was conducting a needs

analysis. The needs analysis is presented in a questionnaire containing students'

Necessities, Lack, and Wants.

From the result of the needs analysis, the researcher found out that

Students' Necessities are: 1) They need to communicate and access the English
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information relevant to their major. 2) They need to make it their career support.

Then, the students' Lacks are: 1) They lack vocabulary. 2) They never took the

TOEFL test before. 3) They are difficult to express their ideas and understanding

the content of English material, 4) They are difficult to arrange the sentence and

understanding what they have heard in a listening session. Meanwhile. The

students' Wants are: 1) they want to communicate in public places. 2) they want

to understand and explain the meaning of the text of English. 3) They want to

write the English news with a correct sentence and paragraph, 4)They want to use

the vocabulary based on the content and most frequently used words. 5) They

want to have excellent English pronunciation with good intonation.

Based on the data above, the researcher also interviewed the IAIN Palopo

English Debating Society students to know the factors behind the need analysis

result and strengthen the previous results. First, the lack of elements of need

analysis result happened because those students came from different educational

backgrounds. It is less than 10% of the students who had an English course before.

That is why they were capable of understanding the content of materials.

Meanwhile, the other students never got any course and were less interested in

learning English. Most of them viewed the English course as a stressful and

challenging course. Second, some students only learn English when the learning

process does not have extra time to study outside. The last, the wants factors of

need analysis, showed that all students are expected to speak English with good

pronunciation and grammar. They thought that it would be helpful for their future

career.
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The material results compiled based on need analysis are then divided into

three topics: public speaking material, virtual reality simulator application, and

learning focus (consisting of 32 sub-topics).

On one of the topics in this module, there is a virtual reality simulator application

section, where students can download a QR code that is already available via

Android; after entering the application, students put the cellphone into a device

(virtual glasses). The situation seen on the cellphone screen using these virtual

glasses will be accurate for the user. Students can speak based on the atmosphere

depicted on the cellphone screen; researchers have adjusted the contents of the

atmosphere in the virtual application with the context of the speech text. Still,

students can also add sentences according to their ideas.

After designing the material, the next step was conducting the expert

judgment. In this Expert Judgment, three experts validated the material. Those

experts were divided into four categories, language expert, material expert, layout

expert, and activity task. Finally, the draft result shows the mean range was 3.4,

categorized as "very good." However, some revisions still need to be improved to

get a better English Learning Material before applying for IAIN Palopo English

Debating Society.

This model was utilized by Fitri Palupi Kusumawati and Ratna Puspita

Sari (2019) in their research "Developing Speaking Material for Teaching

Speaking Based on Communicative Language Teaching for Second Semester

Students of English Education Study Program Muhammadiyah University of
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Metro." Besides, the product design also utilized the TBLT (Task-Based

Language Teaching) approach in developing the public speaking module.

Therefore, the researcher did the first step by conducting a needs analysis.

The needs analysis was presented in the form of a questionnaire that contains

target needs and learning needs. Besides, the researcher also had a questionnaire

to collect more information related to students' interests and difficulties. Since this

is an IPEDS class, the researcher only used the needs analysis result in developing

the speaking module. The result of the need analysis was used to design the

course goals, learning objectives, and module materials reflected in the course

grid. Then, the researcher developed the first draft of the module based on the

coarse grid. After that, the experts validated the first draft of the design speaking

module to improve the appropriateness and quality of the public speaking module.

Lastly, the product was evaluated based on students' perceptions and the teacher's

suggestion about the public speaking module. Moreover, the designed speaking

module as a final product of this research has several distinctions from the

previous one, those are:

1) the previous module is not designed based on students' needs,

2) the previous module is not a patent module for the extracurricular IAIN

Palopo English Debating Society

3) the last module is too dull; it does not contain various activities and

material needed by the students,

4) the previous module is not attractive,

5) the previous module did not have clear instructions.
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CHAPTER V

CONCLUSION, IMPLICATION, AND SUGGESTION

A. Conclusion

The appropriate Public Speaking Material for IAIN Palopo English

Debating Society (IPEDS) consists of three topics, they are:

1. Public Speaking Material

a. Definition of Public Speaking

b. Benefits of Public Speaking

c. Public Speaking Material

d. How to design Public Speaking

e. How to Be a Good Public Speaker

2. Virtual Reality Simulator Application

a. VR Speech simulation

b. Public Spaking Practice

3. Learning Focus (1-33)

B. Implication

The development of the public speaking module can be implied by being used

as:

1. Module of teaching materials to support students' speaking ability to improve

language skills, including public speaking skills.

2. One of the learning media to support the creation of a conducive and

interactive learning atmosphere can be applied not only in IPEDS classes

but also in other English classes or as exercise books for self-taught.



56

C. Suggestion

1. IPEDS Students

Students must follow the learning activities in IPEDS to the maximum.

Follow every direction and carry out every task given. IPEDS students should

further enrich their vocabulary by trying to find additional references.

2. IPEDS Teachers

In applying the material, the teacher is advised to adapt the subject matter

to the students' abilities; if it is adequate, the teacher can also divide the students

into several levels according to their abilities so that the application of the material

is more focused.

3. To The Other Researchers

The other researchers are expected to design the English material with

more exciting topics such as education, politics, economy, and so forth. The

researchers should make a task book from the basic level to the highest level so

that the students will learn the English material continuously and progressively.

The other researchers can also develop materials that more focus on discussing

public speaking, such as debate, speech, and presentation.
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THE RESULT OF THE

INSTRUMENTS’ VALIDATION BY
THE EXPERTS















APPENDIX II
THE BLUEPRINT OF NEED

ANALYSIS QUESTIONNAIRES



QUESTIONNAIRE

“Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

A. Data Responden

Nama : (boleh diisi atau tidak)

Usia :

Jenis Kelamin :

B. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling

menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai dengan yang Anda

butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa

Inggris.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini?

a. Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa

Inggris.

b. Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan

TOEFL.

c. Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses

informasi bahasa Inggris yang berkaitan dengan jurusan saya.

d. Lain-lain (sebutkan bila ada)...................................



2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti?

a. Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

b. Untuk menunjang profesi saya.

c. Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

d. Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di

dunia kerja.

e. Lain-lain (sebutkan bila ada)..................................

3. Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah...

a. Speaking, Reading, Writing, Listening.

b. Listening, Writing, Reading, Speaking.

c. Reading, Writing, Listening, Speaking.

d. Writing, Reading, Speaking, Listening.

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini?

a. Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis,

penguasaan grammar terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa

ibu.



b. Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik

dengan percakapan pendek, masih mengalami beberapa kesulitan pada

kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi oleh bahasa Ibu.

c. Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu

namun masih menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih

mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan.

d. Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam

kosakata,Grammar,dan pelafalan,tapi mampu terlibat dalam percakapan

pada topik-topik yang diketahui.

e. Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik,

hanya mengalami sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini?

a. Kurang dari 450

b. 450

c. 451-499

d. 500

e. Belum pernah mengikuti tes

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?



a. Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

b. Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

c. Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

d. Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

e. Lain-lain (sebutkan bila ada)............................

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris?

a. Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

b. Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

c. Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

d. Lain-lain (sebutkan bila ada)............................

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris?

a. Sulit menggunakan tanda baca.

b. Sulit menempatkan kata-kata.

c. Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

d. Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

e. Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.



9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris?

a. Sulit memahami informasi yang didengar.

b. Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

c. Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

d. Lain-lain (sebutkan bila ada)..............................

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk

dikembangkan dalam kelas IPEDS?

a. Topik yang membahas tentang media cetak (buku, periodical).

b. Topik yang membahas tentang media elektronik (televisi, radio, film,dll)

c. Topik yang membahas tentang media massa (cetak, elektronik).

d. Lain-lain (sebutkan bila ada) ...................................

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan

Speaking dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...

a. Teks yang lebih dari 300 kata.

b. Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

c. Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

d. Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.



e. Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

f. Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

g. Lain-lain (sebutkan bila ada)...............................…

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran

Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah...

a. Teks yang lebih dari 300 kata.

b. Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

c. Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

d. Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

e. Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

f. Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

g. Lain-lain (sebutkan bila ada)...........................

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking?

a. Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

b. Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

c. Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

d. Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll)



e. Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

f. Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

g. Lain-lain (sebutkan bila ada)..............................

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan

Reading?

a. Menerjemahkan kata-kata yang sulit saja tentang jurnalistik.

b. Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris tentang

Jurnalistik.

c. Membaca teks tentang berita lalu menyimpulkan.

d. Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada

dalam teks.

e. Lain-lain (sebutkan bila ada)...............................

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan

kemampuan Speaking dalam bahasa Inggris?

a. Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

b. Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

c. Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.



d. Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan

kemampuan Reading dalam bahasa Inggris?

a. Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

b. Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

c. Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris

adalah...

a. Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan

berbagai topik yang berkaitan dengan komunikasi personal maupun

profesional.

b. Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai

dengan konteks.

c. Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

d. Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

e. Lain-lain (sebutkan bila ada).................................

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

a. Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam

bahasa Inggris.



b. Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang

berbahasa Inggris.

c. Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada

dalam bahasa Inggris.

d. Lain-lain (sebutkan bila ada)............................

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah...

a. Arti kosakata atau istilah.

b. Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

c. Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

d. Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

e. Lain-lain (sebutkan bila ada)......................

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah...

a. Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

b. Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

c. Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam

bahasa Inggris.

d. Lain-lain (sebutkan bila ada)..............................



21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah...

a. Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

b. Pengucapan kosakata yang tepat.

c. Lain-lain (sebutkan bila ada)................................

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda?

a. Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

b. Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

c. Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

d. Media cetak (buku, koran, dll).

e. Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan).

f. Lain-lain (sebutkan bila ada)................................

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah...

a. Laboratorium.

b. Ruang Kelas.

c. Perpustakaan.

d. Luar ruangan (taman, kantor pos).

e. Lain-lain (sebutkan bila ada)................................



24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa?

a. Berpasangan.

b. Berkelompok.

c. Individu.

d. Kelompok Kecil (2-3 orang).

e. Kelompok Besar (4-6 orang).

f. Lain-lain (sebutkan bila ada).................................

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

a. Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

b. Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas

belajar.

c. Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari

kata-kata yang sering muncul dalam percakapan.

d. Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

e. Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk

meningkatkan kinerja siswa.

f. Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi

percakapan.



g. Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja

siswa.

h. Lain-lain (sebutkan bila ada)...............................

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda?

a. Keterampilan Listening.

b. Keterampilan Speaking.

c. Keterampilan Writing.

d. Keterampilan Reading.

(adapted from tin malasari:2019)
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Nurul Andini

20 tahun

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 
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Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Rahmi

20

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?



9/27/21, 7:16 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNj9DIRh2m3C5RqCIyBUI… 4/10

Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Imam Fadli

20 Tahun

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Sri Rahmiaty Sompa
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nur Inayah Wulandari Putri
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nur Ainis

19

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *



9/27/21, 7:14 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNjFU29ZOkfN2qHKW5F… 10/10

Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Arfianih Jasmal

19

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Andi Ananda Tasya
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *



9/27/21, 7:13 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNgClmU8OvYVT52yqvm… 9/10

Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Annisa Gita Mulyani
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nurul Fikriyyah Taqwa

20

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Tri wardani

21

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Novrianti Sayang

19th

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Della Puspita

21

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nurul Fikriyyah Taqwa

20

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *



9/27/21, 7:10 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNgYz0I01TPheGSzFmg2… 5/10

Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/27/21, 7:09 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNgHJ-OIlwU4pQii_QH8zt… 1/10

Chandra Mayangkara
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...



9/27/21, 7:09 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNgHJ-OIlwU4pQii_QH8zt… 8/10

Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/27/21, 7:09 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNhWRkAooDAefNfRxWa… 1/10

Fadila Huzaifah Husain
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *



9/27/21, 7:09 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNhWRkAooDAefNfRxWa… 9/10

Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir
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Andi Husni A. Zainuddin

20

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Muhammad Abdan Syakur Asdar
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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WIDIA AMANDA UTAMI

20

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Anisa Zidni Ananda

21 tahun

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *



9/27/21, 7:08 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNgLpxALDBAyuoA96Ts… 10/10

Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Amelia

22 tahun

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Reszqhi Amalia S

22

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...



9/27/21, 7:06 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNiz9fhWqApTxIemTnn_6… 6/10

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APPENDIX IV
THE COURSE GRID OF THE

DESIGNED PUBLIC SPEAKING
MODULE



Course Goals: After completing the course, the students are expected to be able to:

1. Understand the meaning of public speaking
2. Knowing the benefits of public speaking for users
3. Understand public speaking in detail (speech, debate, presentation)
4. Understand how to compose public speaking
5. Knowing how to be a good speaker
6. Practicing speaking in the form of a speech
7. Knowing basic English material that can improve speaking skills

TOPIC LEARNING
OBJECTIVES

LEARNING MATERIAL SKILL

1 Pulic Speaking

1. Pengertian Public Speaking

2. Manfaat Public Speaking

3. Materi public Speaking

4. Cara Mendesain public speaking

5. Cara menjadi Public Speaker yang baik

Reading

2

Virtual Reality
Simulator
Application

1. Virtual Reality Speech Simulation

2. Public Speaking Practice

Reading

Writing

Speaking



3 Basic English
Material

- Learning Focus 1 (Learning Alphabet, am/is/are)

- Learning Focus 2 (Learning Numbers, There

is/There are)

- Learning Focus 3 (Learning Time, Days,

Months, Dates + was/were)

- Learning Focus 4 (Talking About Human Body

and the use of Have got/Has got)

- Learning Focus 5 (Talking About Plans and

There was…/There were…)

- Learning Focus 6 (Talking About Animals +

Have got/Have/Had)

- Learning Focus 7 (Colors, Shapes, and Lines +

Degrees of Comparison)

- Learning Focus 8 (Talking About Food &

Drinks + Preference/Comparison)

Reading

Writing

Speaking



- Learning Focus 9 (Talking About Clothes,

This/These, That/Those)

- Learning Focus 10 (Talking about a Town &

Have you been to)

- Learning Focus 11 (Talking About a

Supermarket/Present Continuous Tense)

- Learning Focus 12 (Talking the post office,

in/at/on (place 1))

- Learning Focus 13 (Talking About a House,

I/me, he/him, they/them)

- Learning Focus 14 (Talking about one’s house)

- Learning Focus 15 (Introducing and Exchanging

personal Information)

- Learning Focus 16 (Describing One’s Family)

- Learning Focus 17 (Location Personal Items)



- Learning Focus 18 (Stating and Refusing

Requests)

- Learning Focus 19 (Expressing an Apology)

- Learning Focus 20 (Describing Quantity)

- Learning Focus 21 (Talking About Personal

Routines)

- Learning Focus 22 (Talking About one’s

physical appearance)

- Learning Focus 23 (Expressing one’s emotion)

- Learning Focus 24 (Conveying good wishes)

- Learning Focus 25 (Eating out)

- Learning Focus 26 (Exchanging information

with people from other countries)

- Learning Focus 27 (Talking about Leisure

Activities/Hobbies)



- Learning Focus 28 (Talking About favorite

childhood activities)

- Learning Focus 29 (Talking About past

experience)

- Learning Focus 30 (Talking About common

tropical illnesses)

- Learning Focus 31 (Buying and selling

currencies)

- Learning Focus 32 (Talking About Public

Transportation)

- Learning Focus 33 (Describing places of

interest)





APPENDIX V
THE FIRST DRAFT OF PUBLIC

SPAKING MODULE































































































































































































































































































APPENDIX VI
THE EXPERT’S VALIDATION

RESULT OF DESGINED MODULE











APPENDIX VII
THE RESULT OF STUDENTS’

PERCEPTION



9/27/21, 7:16 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”
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Nurul Andini

20 tahun

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Rahmi

20

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Imam Fadli

20 Tahun

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *



9/27/21, 7:15 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNh1ueyiua68SrxiMlSxclY… 9/10

Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Sri Rahmiaty Sompa
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nur Inayah Wulandari Putri

21 Tahun

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nur Ainis

19

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Arfianih Jasmal
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Andi Ananda Tasya
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Annisa Gita Mulyani

19

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nurul Fikriyyah Taqwa
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *



9/27/21, 7:12 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNhvfZMurHryizPYYQ0roz… 2/10

Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Tri wardani

21

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Novrianti Sayang

19th

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Della Puspita

21

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *



9/27/21, 7:10 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNg5KM4FG6bG0_5s9kJ… 10/10

Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nurul Fikriyyah Taqwa
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Chandra Mayangkara
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *



9/27/21, 7:09 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNgHJ-OIlwU4pQii_QH8zt… 7/10

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Fadila Huzaifah Husain
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Andi Husni A. Zainuddin
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *



9/27/21, 7:09 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNhHWN2ttEtktW0rPzYvY… 5/10

Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Muhammad Abdan Syakur Asdar

21

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *



9/27/21, 7:08 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNhiJpIyeZ77Un3aTT6yzS… 3/10

Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir
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WIDIA AMANDA UTAMI
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Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Anisa Zidni Ananda

21 tahun

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *



9/27/21, 7:08 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNgLpxALDBAyuoA96Ts0x… 2/10

Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Amelia

22 tahun

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *



9/27/21, 7:07 PM QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN Palopo English Debating students”

https://docs.google.com/forms/d/1Zzh8wT1K88XbAK3wMRSFCWANpF3FzO4q6Mye9RXicKg/edit#response=ACYDBNgvwcKunlxuZ-n0HwvEC… 5/10

Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Reszqhi Amalia S

22

Laki - Laki

Perempuan

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang paling menggambarkan keadaan Anda saat ini, serta sesuai 
dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris. 

QUESTIONNAIRE “Needs Analysis of IAIN
Palopo English Debating students”
Pendahuluan

Nama : *

Usia : *

Jenis Kelamin : *
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Saya belajar bahasa Inggris agar dapat lulus dalam perkuliahan bahasa Inggris.

Saya belajar bahasa Inggris untuk memudahkan saya mengerjakan TOEFL.

Saya belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi bahasa inggris
yang berkaitan dengan jurusan saya.

Lain-lain.

Untuk mendapat skor yang baik dalam TOEFL.

Untuk menunjang profesi saya.

Untuk mengakses informasi bahasa Inggris.

Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik di dunia kerja.

Speaking, Reading, Writing, Listening.

Listening, Writing, Reading, Speaking.

Reading, Writing, Listening, Speaking.

Writing, Reading, Speaking, Listening.

1. Mengapa Anda belajar bahasa Inggris saat ini? *

2. Apa manfaat bahasa Inggris bagi Anda jika lulus nanti? *

3.Urutan belajar bahasa Inggris yang tepat menurut Anda adalah... *
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Basic (Lower): mengetahui sedikit kosakata dan ungkapan praktis, penguasaan grammar
terbatas, pelafalan sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu.

Basic (Upper): dapat berkomunikasi secara baik pada beberapa topik dengan percakapan pendek,
masih mengalami beberapa kesulitan pada kosakata, grammar dan pelafalan masih dipengaruhi
oleh bahasa Ibu.

Intermediate (Lower): dapat berkomunikasi secara baik pada topik tertentu namun masih
menemui kesulitan untuk topik-topik yang lain,masih mengalami beberapa kesulitan pada
kosakata, grammar dan pelafalan.

Intermediate (Upper): meskipun msaih terdapat kesulitan dalam kosakata, Grammar, dan
pelafalan, tapi mampu terlibat dalam percakapan pada topik-topik yang diketahui.

Advanced: mampu berkomunikasi dengan lancar pada sebagian besar topik, hanya mengalami
sedikit kesulitan pada kosakata, grammar, dan pelafalan.

Kurang dari 450

450

451-499

500

Belum pernah mengikuti tes

Sulit mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

Sulit memahami informasi yang dibicarakan lawan bicara.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit dalam menyampaikan ide karena kurang kosakata.

Lain-lain

4. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda saat ini? *

5. Berapa skor TOEFL Anda saat ini? *

6. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat berbicara dalam bahasa Inggris?
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Sulit memahami arti kata-kata atau istilah dalam teks.

Sulit mendapatkan ide pokok dalam teks.

Sulit memahami bacaan karena keterbatasan kosakata.

Lain-lain

Sulit menggunakan tanda baca.

Sulit menempatkan kata-kata.

Sulit menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Sulit menentukan kata-kata yang tepat.

Sulit menyusun kalimat, klausa atau paragraf dengan baik.

Sulit memahami informasi yang didengar.

Sulit membedakan pengucapan kosakata orang asing (native speaker).

Sulit mengerti apa yang didengar karena kurangnya kosakata.

Lain-lain

7. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat membaca dalam bahasa Inggris? *

8. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat menulis dalam bahasa Inggris? *

9. Kesulitan apa yang Anda rasakan saat mendengar bahasa Inggris? *
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Topik yang membahas tentang political

Topik yang membahas tentang education

Topik yang membahas tentang environment

Topik yang membahas tentang daily activties

Semuanya

Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain-lain

10. Topik-topik apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk
dikembangkan dalam kelas IPEDS? *

11. Menurut Anda, panjang teks dialog yang sesuai untuk menunjang keterampilan Speaking
dalam pembelajaran bahasa Inggris Anda adalah...
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Teks yang lebih dari 300 kata.

Teks yang lebih dari 300 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 200-250 kata.

Teks yang berkisar 200-250 kata disertai gambar atau video.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata.

Teks yang berkisar antara 150-200 kata disertai gambar atau video.

Lain - lain

Drama (tentang perkembangan politik, pendidikan, teknologi, dll).

Diskusi (tentang menyusun berita, cara wawancara, dll).

Debat (tentang pers atau media cetak, dll).

Wawancara (tentang kronologi suatu peristiwa, mencari narasumber, dll).

Dialog (bercerita tentang berita banjir, kebakaran, dll).

Monolog (membuat berita tentang korupsi, dll).

Lain-lain

Menerjemahkan kata-kata yang sulit.

Membaca ide pokoknya dan memahami istilah bahasa Inggris.

Membaca teks tentang lalu menyimpulkan.

Mengidentifikasi isi pernyataan benar atau salah berdasarkan isi yang ada dalam teks.

Lain-lain

12. Menurut Anda, panjang teks bacaan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran
Reading dalam bahasa Inggris Anda adalah... *

13. Aktivitas apa yang Anda sukai dalam meningkatkan keterampilan Speaking? *

14. Aktivitas apa yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan Reading? *
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Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pronunciation atau tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Accent atau tekanan bunyi pada suku kata (logat).

Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris.

Pronunciation tata cara pengucapan/pelafalan kata bahasa Inggris.

Mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sehari-hari dengan berbagai topik yang
berkaitan dengan komunikasi personal maupun profesional.

Mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan konteks

Mampu berbicara berbahasa inggris di depan umum

Mampu menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris.

Lain-lain

15. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Speaking dalam bahasa Inggris? *

16. Pengetahuan kebahasaan apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan
Reading dalam bahasa Inggris? *

17. Kompetensi Speaking yang ingin Anda kuasai setelah belajar bahasa Inggris adalah...
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Memahami teks bacaan yang pendek tentang sebuah berita dalam bahasa Inggris.

Memahami dan mampu menjelaskan makna bacaan suatu berita yang berbahasa Inggris.

Mengetahui ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Arti kosakata atau istilah.

Penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya.

Jenis-jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb).

Mengeja kata-kata yang tepat, khususnya yang sering dipakai di publik.

Lain-lain

Tenses atau rumus-rumus untuk menyusun kalimat bahasa Inggris.

Mampu menggunakan rumus sesuai konteksnya.

Mampu menulis berita dengan menggunakan tenses dengan benar dalam bahasa Inggris.

Lain-lain

Pengucapan bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat.

Pengucapan kosakata yang tepat.

Lain-lain

18. Kompetensi Reading yang ingin Anda kuasai adalah...

19. Aspek Vocabulary yang ingin Anda kuasai adalah... *

20. Aspek Grammar yang ingin Anda kuasai adalah... *

21. Aspek Pronunciation yang ingin Anda kuasai adalah... *
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Audio (rekaman kaset, siaran radio, lagu, dll).

Visual (gambar atau tulisan yang tampilkan).

Audio-visual (siaran berita TV, talk show, film, dll).

Media cetak (buku, koran, dll).

Virtual Realita (objek nyata yang berupa benda nyata atau tiruan secara online).

Lain-lain

Laboratorium.

Ruang Kelas.

Perpustakaan.

Luar ruangan (taman).

Lain-lain

Berpasangan.

Berkelompok.

Individu.

Kelompok Kecil (2-3 orang).

Kelompok Besar (4-6 orang).

Lain-lain

22. Media apa yang dapat mendukung proses perkuliahan Anda? *

23. Tempat pembelajaran bahasa Inggris yang Anda sukai adalah... *

24. Ketika belajar bahasa Inggris, Anda lebih suka mengerjakan dengan cara apa? *
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Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Sebagai organizer yang melibatkan siswa dan mengukur aktivitas belajar.

Sebagai prompter yaitu hendaknya member chunks (melibatkan dari kata-kata yang sering
muncul dalam percakapan.

Melibatkan siswa dalam menagatur aktivitas belajar.

Sebagai resources yaitu membantu memberi fasilitas untuk meningkatkan kinerja siswa.

Sebagai participant yaitu tidak memonopoli atau mendominasi percakapan.

Sebagai feedback provider yaitu memberi feedback terhadap hasil kerja siswa.

Lain-lain

Keterampilan Listening.

Keterampilan Speaking.

Keterampilan Writing.

Keterampilan Reading.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

25. Dalam pembelajan bahasa Inggris, Anda lebih senang apabila dosen bertindak....

26. Keterampilan apa yang yang paling sering Anda butuhkan dalam jurusan Anda? *

 Formulir
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