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Appendix 1 

Translation 

English Arabic 

“And He taught Adam the names of all things, 

then revealed them to the Angels and said: 

"Mention Me the names of those things if you 

are truly righteous people!" (QS. Al-Baqarah: 

31) 

َى  ل نْ عَ هُ ضَ َر ُن  عَ ب ث هَ ل  كُ بءَ  َو َسْ مَ اأْل نَ آدَ ل  عَ َو

ْى  ِ إ ِء  ََل ؤُ بِء هََٰ َو َسْ أ ِ ُىًِي ب ئ ِ ب ًْ َ بلَ أ قَ َ تِ ف كَ ِ ئ اَل َو لْ ا

ييَ  قِ ِد ب ُنْ صَ ت ٌْ كُ  

"We have taught Daud to make armor for 

you to take care of yourself in your warfare". 

(QS. Al-Anbiya verse 80  ) 

ُ َصْىعَةَُ َوَعلَّْمىَاي ُ ه ِلت ْحِصىَك م لَّك مُْ لَب ىس   بَأِْسك مُْ م ِ

ونَُ أَوت مُْ فََهلُْ  َشاِكر 
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Appendix 2 

Surat Keterangan Seminar 
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Appendix 3 

Persetujuan Judul 
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Appendix 4 

Surat Perubahan Judul 
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Appendix 5 

Surat Riset 
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Appendix 6 

Surat Izin Riset 
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Appendix 7 

Surat Keterangan Selesai Riset 
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Appendix 8 

Kusioner / Angket Penelitian 

Angket/ Muntaha, 2017 

  *Keterangan  

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N  : Netral 

S  : Setuju 

SS  : Sangat Setuju 

No  Pernyataan STS TS N SS SSS 

1 Smartphone yang dilengkapi system operasi yang 

dapat terhubung dengan internet mempermudah 

saya untuk mengakses internet guna mencari 

informasi atau materi mata pelajaran yang hendak 

atau sedang dihadapi dengan memanfaatkan 

aplikasi browser yang ada. 

     

2 Dengan smartphone yang tersedia aplikasi email, 

mempermudah saya untuk mengirim email tanpa 

harus mencari warung internet (warnet). 

     

3 Saya dapat mencari informasi secara mendunia dan 

bahkan berkomunikasi yang sangat luas tanpa harus 

bertatap muka langsung dengan orang tersebut. 

     

4 Smartphone menambah wawasan saya dalam 

segala hal. 

     

5 Smartphone dapat mengganggu konsentrasi belajar, 

hal ini karena smartphone mempunyai banyak fitur 

yang mengganggu konsentrasi belajar. Misalnya, 

smartphone bordering ada panggilan masuk, ada 

sms masuk, ada pesan dari jaringan sosial, dan lain 

sebagainya saat belajar berlangsung. 

     

6 Smartphone menjadikan pelajar ketergantungan 

terhadap fitur dan aplikasi yang ada, misalnya 

pelajar ketergantungan dengan aplikasi kalkulator 

yang ada di aplikasi smartphone tersebut, pelajar 

ketergantungan terhadap aplikasi kamus yang 

terinstal dalam smartphone dalam mengerjakan 

tugas sekolahnya. 
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7 Adanya fitur dan aplikasi game dalam smartphone, 

membuat pelajar dapat memilih game dan 

memainkanya tanpa batasan waktu dan tenpa 

menghiraukan bahkan menyampingkan kewajiban 

belajarnya, dan tak jarang yang kecanduan terhadap 

game tersebut. 

     

8 Smartphone dapat membuang waktu dengan sia-sia 

ataupun lupa waktu untuk kewajiban belajarnya. 

     

9 Aplikasi jaringan sosial yang terinstal di 

smartphone yang dapat terhubung dan digunakan 

setiap saat, tak jarang digunakan untuk kesenangan 

yang melebihi batas. Dengan jaringan sosial dapat 

berkomunikasi dengan orang di dunia maya tanpa 

mengenal orang yang sedang berkomunikasi 

dengannya di dunia nyata, hal ini dapat 

menimbulkan masuknya budaya atau kebiasaan 

lawan komunikasi yang bersifat negative ditirunya. 

     

10 Dengan smartphone, pelajar terkadang 

menjadikannya sebagai alat komunikasi dalam 

bergaul, dan tak jarang mereka yang salah dalam 

bergaul. 
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Appendix 9 

Result Of Quesionnerie 
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Appendix 10 

Interview Sheet 

Interview / Budiono, 2013 

1. Apa Operating System dari smartphone yang anda gunakan? 

2. Apakah anda menggunakan aplikasi translate atau aplikasi yang membantumu 

dalam belajar Bahasa Inggris ? 

a. Aplikasi apa saja : 

b. Apakah membantu atau membuat bingung : 

3. Apakah kalian sering mengakses website-website penyedia artikel, berita, dan 

hiburan? 

a. Website apa saja : 

b. Apakah mengakses website yang berbahasa inggris, apa saja : 

4. Apakah anda lebih nyaman menggunakan keyboard qwerty atau 

menggunakan keyboard 3 huruf satu tombol ? 

5. Apakah anda menggunakan aplikasi bertukar pesan seperti Whatsapp, Line, 

dll? 

a. Seberapa sering : 

b. Seberapa sering bertukar pesan menggunakan Bahasa Inggris : 

6. Berapa memory yang dimiliki oleh smartphone anda ? 

7. Seberapa cepat akses internet yang dimiliki oleh smartphone anda ? 

8. Apakah dengan memory yang dimiliki oleh smartphone anda mampu 

menyimpan banyak informasi tentang pelajaran Bahasa Inggris? 

9. Apakah anda mencatat dan merencanakan pelajaran bahasa inggris 

menggunakan smarphone? 

10. Apakah anda menggunakan pengingat dari smartphone untuk membantu anda 

belajar bahasa inggris ? 

11. Apakah kalkulator di smartphone anda sering digunakan ?  

12. Apakah anda menggunakan media sosial seperti instagram dan facebook / 

twitter ? 

a. Apakah media sosial tersebut anda gunakan untuk belajar bahasa 

inggris : 

b. Apa nama akun atau halaman yang sering membantumu belajar 

Bahasa Inggris: 

13. Apakah anda mengirim dan menerima email menggunakan smartphone ? 

14. Apakah anda menggunakan smartphone untuk mencari informasi seperti 

artikel, berita, hiburan dll ? 

15. Apakah anda sering menonton video atau mendengarkan audio dan musik 

yang Berbahasa Inggris ? 

a. Apakah itu membantu meningkatkan pengetahuan bahasa Inggris : 

b. Video dan audio apa saja yang sering didengar dan tonton : 



68 

 

 

 

Appendix 11 

Foto-Foto Penelitian 
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Foto Saat Siswa Mengisi Angket 
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