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Appendix 1: interview transcription 

LECTURER A 

1.R: Apakah bapak/ibu memberikan soal yang berisi pelajaran sebelumnya sebagai gambaran1 

menghadapi final test?                              2  

L: kalo memberikan soal, sebenarnya gini ya karna pelajaran saya berdasarkan module. Jadi soal3 

yang sama dan jenis yang sama  sudah ada di modulenya mereka yang berbeda Cuma teksnya aja4 

Jadi jawabannya iya                    5 

R: Berati sebelumnya udah dikasih soalnya ya pak? Bukan soalnya, jenisnya, levelnya dan                 6 

bahkan teksnya ada di modulnya mereka. Jadi itu bisa dibilang kisi-kisi bisa.            7 

R: Untuk mengetahui realibility nya karna sudah di modul?               8 

L: Iyas karna d modul jenis, levelnya udah ada d modul. Sebenarnya kalo mereka membaca9 

modulnya, saya yakin nilainya pasti A                10  

R: Rata-rata nilai final skor siswa A?                 11 

L: iyes A karna tujuan nya skill untuk melatih,jadi kalo mereka dapet B ada yang salah          12 

 dengan saya.                    13 

2. R: Apakah score yang siswa dapat itu mempresentasikan bahwa siswa memenuhi goals yang14 

bapak/ibu tentukan ?                   15 

L: Iya, karna memang standard saya bukan hanya pada nilai tapi lebih kepada kemampuan dan16 

jika mereka memenuhi kemampuan itu pasti nilanya A. sebenarnya tanpa diberi           17 

tugas, kemampuannya siswa sudah kelihatan dari kesehariannya, ini pasti sudah memenuhi             18 

 syarat level intermediate reading.                 19 

3. R: Bagaimana bapak/ibu mengukur jawaban siswa sesuai dengan level kemampuan siswa?         20 

L: Ya karna ini reading for information jadi sebenarnya mudah. Jika mereka bisa mencari21 

informasi yang diminta sesuai dengan pertanyaannya W+H question kalo mereka bisa mencari     22  

itu d teks berate mereka sudah bisa                 23 
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4. R: Bagimana bapak/ibu mengukur jawaban siswa sesuai dengan goals atau dengan expectasi24 

bapak/ibu ?                    25 

L: sesuai dengan title nya Reading for information itu hanya memcari informasi, belum26 

menyimpulkan hanya mencari informasinya saja. Jadi Cuma menjawab pertanyaan          27 

 W+H question.Jadi ketika mereka sudah paham pertanyaan ini bentuknya seperti apa.28 

Contohnya kalo what apakah adjective, noun, adverb. Jika mereka sudah membedakan itu,  29 

sudah bisa berate dan jawabanya pasti benar                30 

R: Rata nilai siswa A kah pak ?                 31 

L: iyes (A).                    32 

5. R: Apakah siswa mengerjakan soal itu sama persis dengan apa yang bapak/ibu ajarkan,          33 

atau ada yang mengimprovenya dengan bahasa sendiri ?              34 

L: Ini menarik ya, sejak 2016 saya minta jawaban A mereka memberinya selalu A+          35 

istilahnya. Jadi, saya mau menilai reading for informationnya, kadang-kadang mereka36 

menambahkan kalimat bergrammar istilahnya. Jadi bisa dibilang lebih improve.            37 

6. R: Apakah test ini memberikan dampak ke murid?              38 

L: Yes karna tujuan kita skill ya, skill kan istilahnya melatih karna tujuan akhirnya memang            39  

harus A. jadi kalau setiap pertemuan kemajuannya terlihat jadi tanpa ujian pun dampaknya              40 

lebih bagus pastinya. Karna ini awal maka dampaknya akan mereka gunakan saat skripsi nanti41 

sampai lulus nanti                   42 

7. R: Apakah tes ini memberikan impact ke bapak/ibu?              43 

L: jelas melatih pemahaman, saya pengen tau sebenarnya ketika 2016 masuk misalnya ya, siswa44 

itu kan tersebar ya, saya pengen tau sebarannya mereka. Ada yang dari awal sudah bagus dan45 

nada yang dari awal tidak bisa bahasa inggris sama sekali, jadi saya mengajar seperti itu, semakin46 

saya tahu membuat material yang bagus itu bagaimana.              47 

8. R: Apakah tes ini memberikan dampak pada sistem pendidikan ?             48 
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L:  untuk jurusan dampaknya ini, kan syllabus selalu diperbaharuin terus menerus mengikuti49 

standarnya Negara. Setiap kali ada perubahan syllabus, perubahan material juga kita evaluasi50 

terus-terusan biasanya hasil-hasil saya itu masuk sebgai masukan. Ketika ada materi sperti ini51 

nilainya  mahasiswa A semua, apakah harus dipersulit ataukah reading for information kita hapus52 

karna terlalu mudah. Itu akan terjadi jika kita ada dipengajaran seperti ini.            53  

9. R: Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat final test?            54 

L: karna saya mengikuti standard yang sudah ada jadi sebenarnya mudah ya, ini bukan mata            55  

kuliah knowledge ya ini skill. Mungkin sekitar 3 jam selsa, 3 jam ini termasuk mengedit grammar56 

dan levelnya menyesuaikan dengan siswanya.               57 

10. R:  Dalam pembuatan test apakah bapak/ibu butuh membeli buku sebagai sumber refrensi58 

yang lain?                    59 

L: sebenarnya istilah beli buku ini sudah kuno ya, kalo mata kuliah saya jelas berdasar pada jurnal60 

atau buku-buku teori pendidikan. Untuk materialnya sendiri sudah tersedia gratis di internet            61  

saya tinggal mengedit jangan lupa copy right itu aja.               62 

11. R: Bagaimana cara bapak/ibu mengukur kemampuan siswa di reading?            63 

L: kalo mengukur kemampuan siswa itu, setiap meeting itu ada pengukurannya. Peretmuan64 

pertama ketika saya bertanya where do you come from? Sebenarnya itu saya sudah mulai          65 

ngetest, kemudian saya memberikan bacaan singkat dan saya Tanya satu persatu ada yang bisa66 

menerjemahkan ini, dan maksudany apa?. Jadi mana yang paling tepat saya bilang mungkin           67 

skill dia yang paling tinggi. Untuk ada yang tidak bisa sama sekali ya ini tidak apa-apa berate         68 

dia belum bisa. Jadi itu cara mengukurnya.                69 

R: Jadi cara mengkurnya itu setiap pertemuan ya pak?              70 

L: yes, in every meeting                  71 

12. R: Aspek apa saja yang bapak/ibu gunakan untuk menilai murid?            72 

L: dalam final test itu jelas gabungan dari learning outcomes and goals of learning, jadi di          73 

final test itu harus mencakup itu semua. Misalnya mahasiswa memahami denga tepat bacaan74 
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seperti ini. Karna reading for information itu tidak meliha..ada narrative, descriptive dan75 

sebagainya. Nanti saya ambil yang paling umum yang paling menengah. Sebenarnya kalo saya76 

bilang final tes saya grade kesulitannya alebih rendah dari pertemuan setiap hari karna lebih77 

umum.                     78 

R: Kalo untuk grammarnya dinilai juga pak?                79 

L: Grammar tidak terlalu penting ya karna kan reading for information frase maksimal.          80 

R: Jadi lebih ke konten ya pak ?                 81  

L: iya konten, kalo grammar belum soalnya masih ke frase.              82 

 

Appendix 2: interview transcription 

LECTURER B 

1. R: Apakah bapak/ibu memberikan soal yang berisi pelajran sebelumnya sebagai gambaran83 

menghadapi final test?                  84 

L: Reading for information, biasanya mahasiswanya sudah tau materinya seperti apa karna itu85 

termasuk materi yang sudah dibahas sebelumnya. Tinggal nanti yang berbeda adalah teks nya86 

atau model questionnya. There are 2 kinds of test that are summative and formative.                             87 

Summative about all material that had already teach, it happen when midterm and final test.             88 

R: do you said it was valid because based on module?              89 

L: based on the definition of reliability, is the test reliable or not, if the test that distributed to the90 

some people and give the same result and it is based on the items of the test.  Realibilitimya itu91 

misalnya yang UAS. Biasanya seperti ini, ini saya memakai W+H question ini gunanya adalah92 

untuk seberapa mereka memahami reading comprehension in the text. Kemudian realibilitinya93 

adalah setelah membuat test ini saya coba uji coba atau minta tolong proffread ke kolega saya94 

sama-sama dosen, memang beberapa orang menjawab soal ini tidak tendency/ ambigu. Jadi95 

jawabannya tetep sama, itu namanya realibility. Validity itu apa si fungsi dari pertanyaan itu, di96 

part ini saya memakai W+H question untuk mengetahui reading comperehensionnya                          97 
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mereka apakah sesuai dengan apa yang seharusnya di ujikan, itu realibilitinya. Then, to know the98 

reliability of the test, biasanya melakukan proofread mungkin ada masukan atau mungkin ada99 

bahasa dari tes ini yang kurang jelas nnti bisa perbaiki sebelum dibagikan ke mahasiswa.                 100   

2. R: Apakah score yang siswa dapat itu mempresentasikan bahwa siswa memenuhi goals yang101 

bapak/ibu tentukan?                  102 

L: kebetulan, diawal inputnya mereka sudah bagus, saya hanya memberikan pemahaman103 

tentang reading techniques tentang scanning skimming yaitu cara bagaimana mereka104 

mengerjakan test lebih efisien dengan memberikan metode-metode reading skill itu. Overall,105 

sesuai dengan target dilihat dari nilai itu karna banyak yang mendapatkan nilai memuaskan.          106 

3. R: Bagaimana bapak/ibu mengukur jawaban siswa sesuai dengan level kemampuan siswa?       107 

L: biasanya, di awal pertemuan saya menggunakan pre-test untuk mengetauhi level kemampuan108 

readingnya mahasiswa. Jadi levelnya disesuaikan kalo mereka kesulitan berate kita memberikan109 

treatment sesuai dengan level kesulitannya. Misalnya, yang saya temui dilevel pertama itu110 

mereka serimg kurangnya di vocabulary jadi masih banyak yang kekurangan vocabulary. For111 

example, selama ini mereka masih sering copy and paste dari teks jadi yang saya treatment112 

adalah  bagaimana mereka memahami teks dan juga memphraprase jawaban mereka. Jadi tidak113 

hanya copy and paste tapi benar-benar memahami dan create their own language untuk114 

menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan reading.             115 

4. R: Bagimana bapak/ibu mengukur jawaban siswa sesuai dengan goals atau dengan expectasi116 

bapak/ibu?                   117 

L: saya memberikan techniques reading skill misalnya true/false/not given itu sudah saya kasih118 

tau bagimana tips nya and trick nya bagaimana menyelesaikan true/false/not given. Kalo mereka119 

kesulitan, biasanya ada quiz lagi, tugas lagi untuk memberikan latian tambahan kepada120 

mahasiswa. caranya bagaimana apakah sudah sesuai? misalnya dari ujian itu mahasiswa dapat121 

score bagus berate sudah seusuai dgn tujuan pembelajaran. Dan saya tidak sepenuhnya ngambil122 

dari final test tapi dari tugas individual untuk indivualnya masing-masing.           123 

R: rata-rata nilai final test nya siswa brapa miss?              124 
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L: bntar saya liat dulu, jadi untuk pembuatan soal itu tegantung dari tujuan apa yang harus dinilai125 

Misalnya, dari reading skillnya, comprehensionnya, dan itu level difficultienya dari yang126 

mudah, agak susah dan susah. Jadi, di grading untuk level of difficulties nya. Karna biasanya127 

mereka sudah familiar dengan type soalnya jadi mereka sudah memahami tinggal seberapa jauh128 

mereka memahami dari teks itu dan test yang saya ambil itu bukan yang benar-benar out of their129 

background knowledge jadi masih tentang bahasa. Misalnya, kalo di final test itu saya tentang130  

How Dictionaries are Made inikan masih di lingkup bahasa dan kata-kata yang dipakek masih131 

familiar karna masih di level semester 2 nnti beda lagi kalo misal di reading for advance132 

mungkin bisa saints, economics. Karna ini reading for information jadi masih ke reading133 

strategynya. The average of students’ scores was good.                        134 

5. R: Apakah siswa mengerjakan soal itu sama persis dengan apa yang bapak/ibu ajarkan, atau135 

ada yang mengimprovenya dengan bahasa sendiri?              136 

L: kalo itu tergantung pemahaman masing-masing atau reading skillnya masing-masing, ada137 

yang sudah saya berikan bagaimana menjawab W+H question sudah saya instruksikan bahwa138 

tidak boleh copy and paste dari text. Ada beberapa yang meamng sudah memiliki reading139 

comprehension yang bagus sehingga mereka mempharapres dengan bagus. ada yang sekedar140 

copy and paste dari teks, ini menunjukkan bahwa dia belum benar-bena memahami teksnya,         141 

dan itu bervariasi. Biasanya saya melihat dari tugas sehari-hari. Ini tergantung tingkat142 

comprehensionnya mereka.               143  

6. R: Apakah test ini memberikan dampak ke murid?             144 

L: reading ini memang ditujukan untuk selanjutnya, bahkan saya sudah memberikan bagaimana145 

cara memparafrase yang bagus agar merka tidak hanya sekedar copy and paste tapi mereka146 

memahami isi dari teks nya itu ya untuk nanti, saya juga bilang ke mereka kalo pun kalian147 

mengerjakan thesis nanti disemseter 6 atau 7 itu tidak boleh hanya sekedar copy and paste tapi148 

harus memparafrase. Jadi belajarnya dimulai dari sekarang agar nanti terbiasa copy and paste149 

tapi juga memparafrase dan itu dilihat dari seberapa tingkat comprehension siswa terhadap suatu150 

text. Dan itu sudah saya biasakan di semester 2. Actually, reading for information memang151 

tujuannya untuk semester selanjutnya misalnya reading strategy ini akan kalian gunakan untuk152 

membaca teks apapun. Misalnya main mapping ideas itu juga digunkan untuk membaca jurnal,153 
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idenya sperti apa dan ini digunakan untuk semester selanjutnya. Karna ini basic harapannya154 

untuk pembelajaran selanjutnya.                155 

7. R: Apakah tes ini memberikan impact ke bapak/ibu?             156 

L:  Dari segi pembelajran saya juga belajar bagaimana mengatasi beberapa mahasiswa yang157 

mungkin memiliki imput yang kurang dari teman-teman yang lainnya. Karna kemampuan siswa158 

bervariasi jadi treatmenya bagimana. Kemudian yang saya pelajari juga adalah          159 

bagimana classroom managementnya di kelas.              160 

8. R: Apakah tes ini memberikan dampak pada sistem pendidikan ?            161 

L: karna di bahsa inggris itu kan masing-masing dosen memiliki RPS yang belum terintegrasi 162 

satu sama lain. English Language Education Department should has RPS and it be spread         163 

to the lecturers but for the topic it is okay could be different. Jadi harapannya kalo misalnya            164 

ada penyeragaman dari segi pembelajarannya. The curriculum can help the students to get good165 

compressive effectively. Then, I hope it useful for their future career.           166 

9. R: Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat final test?           167 

L: Itu tergantung dan tidak terlalu lama tapi biasanya yang lama adalh mencari teks yang sesuai168 

dengan level reading skill mereka itu yang sulit. Kalo pertanyaannya disesuaikan dengan materi169 

yang sudah diberikan.                  170 

10. R: Dalam pembuatan test apakah bapak/ibu butuh membeli buku sebagai sumber refrensi171 

yang lain?                   172 

L: I don’t need to buy some books because my references were e-books, trusted website and173 

from some international news.                174 

11. R: Bagaimana cara bapak/ibu mengukur kemampuan siswa di reading?           175 

L: First, saya menggunakan pre-test kemudian dari tugas sehari-hari untuk bisa mengetahui           176 

level comprehensionnya mereka dan beberapa tugas yang diberikan.           177 

12. R: Aspek apa saja yang bapak/ibu gunakan untuk menilai murid?           178 
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L: For reading skill, dari tingkat comprehension nya mereka. Kemudian affectivenya juga179 

apakah mereka bisa berkerja sama dengan temannya dikelas di grup atau in peers. Grammar juga180 

dinilai dari essay yang mereka berikan. Sometimes we also learn about grammar related to             181 

the material that discussed in the class.                182 
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Appendix 3: lecturer 1 syllabus  

 

 

 

 

 

FACULTY OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION 

ENGLISH LANGUAGE EDUCATION DEPARTMENT 

 

COURSE OUTLINE  

READING FOR INFORMATION (INTERMEDIATE READING)  

4 Credits 

IMPORTANT DATES 

Even Semester 2018/2019 : 18 February 2019 – 1 June 2019 

Midterm Exam    : 8 April 2019 – 13 April 2019 

Final Exam     : 17 June - 9 July  2019

 

 
LECTURER AND CONTACT DETAILS 

LECTURER 1 

Office  : PPMP Office, GKB 1, 6th Floor. 

Office hours : 09:00-16:00 and by appointment (Not on Saturdays and Sundays) 

Phone  : +6285891776838 

Email  :  

Post  : English Dept., Faculty of Teacher Training and Education 

    University of Muhammadiyah Malang 

    Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, East Java, Indonesia 65144 
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==================================================================== 

 

COURSE DESCRIPTION 

The course: 

1. Describes the reading techniques involved in fast reading; 

2. Describes the reading techniques involved in slow reading;  

3. Applies the reading techniques discussed into your own reading; 

4. Supports writing skills related to reading skills; 

5. Promotes independent study. 

 

LEARNING OUTCOMES 

The students are expected to be engaged on  

 Overview of the intermediate reading skills; 

 Analytical reading about specific information on simple texts; 

 develop detailed and analytical understanding of simple texts; 

 Reading for pleasure and independent study. 

 

ACTIVITIES 

The class activities are practice based on the provided reading module. 
 

EVALUATION 

Assignments : 40 % 

Middle test : 25 % 

Final test : 25 % 

Attendance : 10 % 

 

REFERENCES 
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MEETING SCHEDULE 

 

Based on the Module chapters 

 

MANDATORY COURSE REQUIREMENTS 

 

In addition to accomplishing an overall pass mark of 55% (achieving at least C as the 

final grade): 

 

1. Students must attend 14 face-to-face weeks (28 meetings) out of a total of 16 
Weeks. 

2. Students must join middle and final examination. 
3. Students must submit the assignment. 

 
 
CLASS RULES 
 

1. The use of smartphone is allowed for academic purposes and short reply (if you 
must to take a phone call, do it outside) 

2. Snacks and beverages are allowed 
3. Member of the classroom must not litter (penalty will be given to those caught 

wet handed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
45 

 

Appendix 4: final test reading by lecturer 1 

 

PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2018/2019 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

 
Mata Kuliah  : Reading for Information Jurusan     : Bahasa Inggris 
Dosen  : lecturer 1    Semester     : III A dan B 
Waktu  : 60 menit                          Keterangan   : Buka kamus cetak 

 

Read the text carefully, and write a summary of the article in a paragraph. 

Today, millions of people want to learn or improve their English but it is difficult to find the best 

method. Is it better to study in Britain or America or to study in your own country? 

The advantages of going to Britain seem obvious. Firstly, you will be able to listen to the language 

all the time you are in the country. You will be surrounded completely by the language wherever 

you go. Another advantage is that you have to speak the language if you are with other people. In 

Italy, it is always possible, in the class, to speak Italian if you want to and the learning is slower. 

On the other hand, there are also advantages to staying at home to study. You don't have to make 

big changes to your life. As well as this, it is also a lot cheaper than going to Britain but it is never 

possible to achieve the results of living in the UK. If you have a good teacher in Italy, I think you 

can learn in a more concentrated way than being in Britain without going to a school. 

So, in conclusion, I think that if you have enough time and enough money, the best choice is to 

spend some time in the UK. This is simply not possible for most people, so being here in Italy is 

the only viable option. The most important thing to do in this situation is to maximise your 

opportunities: to speak only English in class and to try to use English whenever possible outside 

the class. 

References 
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Appendix 5: lecturer 2 syllabus  
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Appendix 6: final test by lecturer 2 
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