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APPENDICES 

APPENDIX I 

 

 

QS. An-Nahl: 

125 

اُْدُع اِلَى َسبِْیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَموِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاد ْلھُْم بِالَّتِْي 

اَْعلَُم لَّ َعْن َسبِْیلِِھ َوھَُو ِھَي اَْحَسُن   اِّن َربََّك ھَُو اَْعلَُم بَِمْن ضَ 

)125(بِاْلُمْھتَِدْیَن   
“Call (all humans) to the way of your Lord with wisdom and 

good exhortation, and argue with them in the better way. 

Indeed, Your Lord is Best Aware of him who has stayed from 

His way, and He is Best Aware of those who receive guidance.”  
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

 

Hadith 
قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ : َعْن اِبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َغْنھُ قَا َل 

ُروا َوالَ تُنَفُِّروا إَِذا َغِضَب : َعلَْیِھ َوَسلََّم  علُِّموا َویَِسُروا َوبَشِّ

)روا ه احمد والبخارى(أََحُدُكْم فَلیَسُك   

“From Ibnu Abbas r.a. said: Teach you and make it easy, do not 

make it difficult, and be happy not to make them run away, and 

if one of you is angry then be quiet. (H.R. Ahmad and 

Bukhori)”  

“Ajarkanlah dan mudahkanlah, jangan menyulitkan, dan  

gembirakanlah, dan tidak membuat mereka lari, dan jika salah 

satu dari kamu marah, maka diamlah. (H.R. Ahmad dan 

Bukhori)” 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

APPENDIX II 

Observation teacher’ sheet 

Steps  Activities 
Meeting 

I II III IV 

Planning  Teacher made set of flashcard     

 

Implementation  

Teacher shared link of Quizlet to 

the students 

    

Teacher asked the students to 

open the link and learn it 

    

Evaluation  Teacher asked the students to 

pronounce the vocabulary 

    

Modified from Lestari (2021). 

Observation students’ sheet 

Activities 
Meeting 

I II III IV 

Studying in flashcard     

Studying in learn     

Studying in speller     

Studying in write     

Studying in match     

Studying in test     

 

List Vocabularies in Quizlet 

Date  Topic  
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Interview teacher guideline 

1. Bagaimana biasanya langkah-langkah pelaksaaan pembelajaran Bahasa 
Inggris? 

2. Selama pandemi yang mengharuskan belajar mengajar di rumah, 
bagaimana ibu mengajar Bahasa Inggris? 

3. Sejak kapan ibu menggunakan Quizlet dalam  mengajar vocabulary? 
4. Bagaimana kesan ibu ketika menggunakan Quizlet dalam mengajarakan 

vocabulary? 
5. Bagaimana langkah-langkah pelaksaan dalam  mengimplementasikan 

Quizlet ini? 
6. Menurut ibu, apakah ada peningkatan penguasaan kosa kata Bahasa 

Inggris siswa setelah menggunakan aplikasi Quizlet?  
7. Apa kendala yang ibu temui saat menggunakan Quizlet? 
8. Menurut ibu, apa kelebihan dan kekurangan aplikasi Quizlet? 

Modified from Lestari (2021). 

Interview students guideline  

1. Apakah kamu menyukai aplikasi Quizlet? Mengapa? 
2. Menurut kamu, apakah fitur-fitur di aplikasi Quizlet menarik? Mengapa? 
3. Fitur apa yang kamu sukai di aplikasi Quizlet? 
4. Berapa kali dalam sepekan kamu memainkan aplikasi Quizlet? 
5. Apakah penguasaan kosa kata Bahasa Inggris kamu meningkat setelah 

memainkan Quizlet? Jika ya, meningkat dalam hal apa? 
6. Menurut kamu, apa kelebihan aplikasi Quizlet? 
7.  Menurut kamu, apa kekurangan aplikasi Quizlet? 
8. Apa kendala yang kamu alami ketika memainkan aplikasi Quizlet? 

Modified from Lestari (2021). 
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APPENDIX III 

The result of observation 

Steps  Activities 
Meeting 

I II III IV 

Planning  Teacher made set of flashcard √ √ √ √ 

 

Implementation  

Teacher shared link of Quizlet to 

the students 
√ √ √ √ 

Teacher asked the students to 

open the link and learn it 
√ √ √ √ 

Evaluation  Teacher asked the students to 

pronounce the vocabulary 
√ √ √ √ 

 

Activities 
Meeting 

I II III IV 

Studying in flashcard √ √ √ √ 

Studying in learn √ √ √ √ 

Studying in speller √ √ √ √ 

Studying in write √ √ √ √ 

Studying in match √ √ √ √ 

Studying in test √ √ √ √ 
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APPENDIX IV 

Interview teacher transcription 

Q : Sejak kapan ibu mengajar di sekolah ini? 

A : Ibu mengajar di sekolah ini sejak Januari, 2010. 

Q :Bagaimana biasanya langkah-langkah pelaksaaan pembelajaran Bahasa Inggris 
ini? 

A : tentunya kan pertama menyiapkan materi dulu di rumah, kemudian untuk 
pelaksanaan di kelas ya seperti biasa, dimulai dengan opening seperti salam, 
berdoa, absen, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu 
menyampaikan materi dan kemudian dijelaskan materinya. Setelah itu ya bisa 
latihan soal, bisa juga praktek reading atau writing, atau speaking atau listening, 
tergantung materinya. Setelah itu ya penutup, biasanya  terkadangjuga diberikan 
tugas atau PR. Tapi kalau untuk vocabulary sih kadang pakai games, bisa juga 
flashcard, dan lain-lain. 

Q : Selama pandemi yang mengharuskan belajar mengajar di rumah, bagaimana 
ibu mengajar Bahasa Inggris? 

A : Selama pandemi ini ya kami belajar mengajar online, pakai hp, melalui 
aplikasi WhatsApp, ada juga kami menggunakan aplikasi Quizlet tapi hanya 
untuk vocabulary saja. Untuk materi biasanya ibu bagikan di WhatsApp berupa 
foto, kemudian ibu jelaskan pakai rekaman suara. Kadang-kadang juga ada 
tambahan video dari Youtube.  

Q : Sejak kapan ibu menggunakan Quizlet dalam  mengajar vocabulary? 

A : belum lama juga, sejak semester genap ini saja. Jadi dicoba di kelas tujuh 
dulu. Karena di kelas tujuh ini vocabulary nya masih kurang. 

Q : Bagaimana kesan ibu ketika menggunakan Quizlet dalam mengajarakan 
vocabulary? 

A : kesan ibu baik, ini juga pertama kali ibu menggunakan Quizlet dalam 
pembelajaran  kosa kata (vocabulary) dan Quizlet lumayan membantu, karena ibu 
tidak perlu lagi mencontohkan cara membacanya karena di Quizlet sudah tersedia. 
Kalau dulu pakai flashcards kan bikin sendiri pakai kertas-kertas, sekarang lebih 
mudah karena ada aplikasinya.  

Q : Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan dalam  mengimplementasikan 
Quizlet ini? 

A : ya menyiapkan materi dulu, kemudian ibu memilih kosa kata yang mau ibu 
bagikan dan membuat list nya dikertas. Baru setelah itu ibu buat flashcard nya di 
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aplikasi Quizlet. Kemudian baru ibu share link Quizlet nya ke grup WhatsApp 
kelas tujuh. Ibu minta mereka membuka dan mempelajarinya sendiri-sendiri di 
rumah.  Mereka bisa membuka kapan dan dimana saja. Setelah itu baru ibu 
bagikan materi pelajaran dibuku. Kemudian ibu minta mereka praktek 
melafalkannya minggu depan, dikirimnya juga di WhasApp ini pakai voice note 
atau rekaman suara .Tapi ini sudah akhir-akhir pembelaharan, jadi ya cuma 
ngulang-ngulang saja. Vocabulary nya pun untuk nambah hafalan mereka. 

Q : Kalau evaluasinya bagaimana bu? Apakah ada evaluasi tertulis dari ibu? 

A : kalau evaluasi tertulis dari ibu gak ada, karena di aplikasi Quizlet itu sendiri 
sudah ada fitur untuk evaluasi misalnya kaya fitur learn, test, atau match, atau 
write, jadi ibu mereka minta untuk memainkan semua fitur-fitur itu secara mandiri 
sesuai kemauan mereka. Ketika mereka memainkan itu, mereka sudah bisa 
mengetahui mereka menjawab dengan benar atau tidak dan itu sudah jadi evaluasi 
bagi mereka sendiri. Jadi ibu cuma minta mereka praktik melafalkan saja untuk 
mengetahui perkembangan pelafalan mereka. 

Q : Menurut ibu, apakah ada peningkatan penguasaan kosa kata Bahasa Inggris 
siswa setelah menggunakan aplikasi Quizlet?  

A : ada, paling utama kelihatan dari pelafalan mereka yang sudah lebih baik dari 
semester awal lalu. 

Q : Menurut ibu, apa kelebihan dan kekurangan aplikasi Quizlet? 

A : kalau kelebihannya ya bisa membantu meningkatkan kemampuan Bahasa 
Inggris siswa. Fitur-fiturnya menarik, kemudian juga aplikasinya mudah saja 
digunakan, tidak berbayar juga. Bisa digunakan kapan dan dimana saja. Ada 
audionya yang membantu siswa untuk tahu cara membacanya. Kalau 
kekurangannya saya pikir tidak ada. 

Q : Apa kendala yang ibu temui saat menggunakan Quizlet? 

A : kendalanya sih di jaringan saja ya, karena daerah kami ini kadang jaringannya 
agak sulit. Tapi ketika awal menggunakan sih sedikit kesulitan membuat akun 
nya, tapi setelah itu ya tidak ada, karena membuat flashcardnya mudah saja.  

 

Interview students’ transcription 

Student 1 

Q : Tolong sebutkan nama lengkap, kelas berapa, dan alamat kamu! 

A : Nama saya Joy Elga Dwi Safira, kelas 7, alamat Desa Pantai Baru. 

Q : Setelah beberapa bulan ini menggunakan Quizlet, apakah  Quizlet 
membantu kamu belajar kosa kata Bahasa Inggris? 
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A : Ya 

Q : Apakah kamu menyukai aplikasi Quizlet? Mengapa? 

A : Ya, karena ada audionya, jadi tahu bagaimana cara membacanya, terus ada 
fitur selain flashcard juga   

Q : Menurut kamu, apakah fitur-fitur di aplikasi Quizlet menarik? Mengapa? 

A : Ya, karena ada fitur selain flashcard yang bisa dimainkan. 

Q : Fitur apa yang kamu sukai di aplikasi Quizlet? 

A : mencocokkan (match) dan test 

Q : Berapa kali dalam sepekan kamu memainkan aplikasi Quizlet? 

A : 2 – 3 kali seminggu 

Q : kalau main Quizlet, sekali main berapa lama? 

A : gak nentu sih, mungkin 5 sampai 15 menitan  

Q : Apakah penguasaan kosa kata Bahasa Inggris kamu meningkat setelah 
memainkan Quizlet? Jika ya, meningkat dalam hal apa? 

A : Iya, mungkin dalam pengucapan, sama menulis kosa katanya dengan benar 

Q : Menurut kamu, apa kelebihan aplikasi Quizlet? 

A : Quizlet mudah digunakan, kemudian ada audio yang membantu belajar 
pengucapan, ada gambarnya juga 

Q : Menurut kamu, apa kekurangan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

Q : Apa kendala yang kamu alami ketika memainkan aplikasi Quizlet? 

A : di jaringan aja sih, kadang jaringannya bagus kadang nggak. 

 

Student 2 

Q : Tolong sebutkan nama lengkap, kelas berapa, dan alamat kamu! 

A : Nama saya Nadhifatul Mahmudah , kelas 7, alamat Desa pantai Baru. 

Q : Setelah beberapa bulan ini menggunakan Quizlet, apakah  Quizlet 
membantu kamu belajar kosa kata Bahasa Inggris? 

A : Iya 
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Q : Apakah kamu menyukai aplikasi Quizlet? Mengapa? 

A : Ya, karena ada audionya 

Q : Menurut kamu, apakah fitur-fitur di aplikasi Quizlet menarik? Mengapa? 

A : Ya, karena ada yang bisa dimainkan selain flashcard 

Q : Fitur apa yang kamu sukai di aplikasi Quizlet? 

A : mencocokkan (match) 

Q : Berapa kali dalam sepekan kamu memainkan aplikasi Quizlet? 

Q : kalau main Quizlet, sekali main berapa lama? 

A : gak tau, mungkin 5 sampai 10 menit  

A : 1 kali 

Q : Apakah penguasaan kosa kata Bahasa Inggris kamu meningkat setelah 
memainkan Quizlet? Jika ya, meningkat dalam hal apa? 

A : Iya, mungkin pengucapan saya lebih baik, hafalan kosa katanya nambah 

Q : Menurut kamu, apa kelebihan aplikasi Quizlet? 

A : mudah digunakan, banyak fitur yang menarik. 

Q : Menurut kamu, apa kekurangan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

Q : Apa kendala yang kamu alami ketika memainkan aplikasi Quizlet? 

A : di jaringan aja 

 

Student 3 

Q : Tolong sebutkan nama lengkap, kelas berapa, dan alamat kamu! 

A : Nama Juliana Habibah Putri , kelas 7, alamat Desa Bumi Asih 

Q : Setelah beberapa bulan ini menggunakan Quizlet, apakah  Quizlet 
membantu kamu belajar kosa kata Bahasa Inggris? 

A : Iya 

Q : Apakah kamu menyukai aplikasi Quizlet? Mengapa? 

A : Lumayan, karena ada game nya, penggunannya mudah juga  
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Q : Menurut kamu, apakah fitur-fitur di aplikasi Quizlet menarik? Mengapa? 

A : Ya, karena beberapa fiturnya kaya permainan 

Q : Fitur apa yang kamu sukai di aplikasi Quizlet? 

A : Flashcard 

Q : Berapa kali dalam sepekan kamu memainkan aplikasi Quizlet? 

A : 1-2 kali seminggu 

Q : kalau main Quizlet, sekali main berapa lama? 

A : gak tau, kayaknya 5 sampai 10 menitan aja 

Q : Apakah penguasaan kosa kata Bahasa Inggris kamu meningkat setelah 
memainkan Quizlet? Jika ya, meningkat dalam hal apa? 

A : Iya, dalam mengucapkan kosa kata itu, hafalan kosa kata juga bertambah 

Q : Menurut kamu, apa kelebihan aplikasi Quizlet? 

A : mudah digunakan, ada audionya juga, jadi kalau beum tau cara 
membacanya tinggal putar audionya 

Q : Menurut kamu, apa kekurangan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

Q : Apa kendala yang kamu alami ketika memainkan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

 

Student 4 

Q : Tolong sebutkan nama lengkap, kelas berapa, dan alamat kamu! 

A : Nama saya Siti Seldiya, kelas 7, alamat Desa Bumi Asih 

Q : Setelah beberapa bulan ini menggunakan Quizlet, apakah  Quizlet 

membantu kamu belajar kosa kata Bahasa Inggris? 

A : Ya, lumayan 

Q : Apakah kamu menyukai aplikasi Quizlet? Mengapa? 

A : Ya, karena ada audionya 

Q : Menurut kamu, apakah fitur-fitur di aplikasi Quizlet menarik? Mengapa? 
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A : Ya, karena banyak fitur jadinya gak gampang bosan 

Q : Fitur apa yang kamu sukai di aplikasi Quizlet? 

A : Flashcard 

Q : Berapa kali dalam sepekan kamu memainkan aplikasi Quizlet? 

A : 1-2 kali seminggu 

Q : kalau main Quizlet, sekali main berapa lama? 

A : gak nentu, mungkin 10 sampai 20 menitan  

Q : Apakah penguasaan kosa kata Bahasa Inggris kamu meningkat setelah 
memainkan Quizlet? Jika ya, meningkat dalam hal apa? 

A : Iya, mungkin cara membacanya, gak asal baca lagi 

Q : Menurut kamu, apa kelebihan aplikasi Quizlet? 

A : mudah digunakan, banyak fitur yang menarik. 

Q : Menurut kamu, apa kekurangan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

Q : Apa kendala yang kamu alami ketika memainkan aplikasi Quizlet? 

A : di jaringan, kadang lelet 

 

Student 5 

Q : Tolong sebutkan nama lengkap, kelas berapa, dan alamat kamu! 

A : Nama saya Breliana Fahluvi, kelas 7, alamat Desa Bumi Asih 

Q : Setelah beberapa bulan ini menggunakan Quizlet, apakah  Quizlet 

membantu kamu belajar kosa kata Bahasa Inggris? 

A : Ya 

Q : Apakah kamu menyukai aplikasi Quizlet? Mengapa? 

A : Ya, karena banyak fiturnya, beberapa fiturnya kayak permainan  

Q : Menurut kamu, apakah fitur-fitur di aplikasi Quizlet menarik? Mengapa? 

A : Ya, karena kayak permainan kan jadinya bisa dimainkan sambil belajar 

Q : Fitur apa yang kamu sukai di aplikasi Quizlet? 



64 
 

A : Match 

Q : Berapa kali dalam sepekan kamu memainkan aplikasi Quizlet? 

A : 2 kali seminggu 

Q : kalau main Quizlet, sekali main berapa lama? 

A : mungkin 5 sampai 15 menitan  

Q : Apakah penguasaan kosa kata Bahasa Inggris kamu meningkat setelah 
memainkan Quizlet? Jika ya, meningkat dalam hal apa? 

A : Iya, mungkin pelafalan kosa kata nya, sama tahu artinya juga 

Q : Menurut kamu, apa kelebihan aplikasi Quizlet? 

A : mudah digunakan, ada audionya. 

Q : Menurut kamu, apa kekurangan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

Q : Apa kendala yang kamu alami ketika memainkan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

 

Student 6 

Q : Tolong sebutkan nama lengkap, kelas berapa, dan alamat kamu! 

A : Nama saya Saputra Pratama Muhammad, kelas 7, alamat Desa Bumi Asih 

Q : Setelah beberapa bulan ini menggunakan Quizlet, apakah  Quizlet 

membantu kamu belajar kosa kata Bahasa Inggris? 

A : lumayan 

Q : Apakah kamu menyukai aplikasi Quizlet? Mengapa? 

A : Ya, karena ada audionya  

Q : Menurut kamu, apakah fitur-fitur di aplikasi Quizlet menarik? Mengapa? 

A : Lumayan, karena gak bikin cepat bosan aja  

Q : Fitur apa yang kamu sukai di aplikasi Quizlet? 

A : Flashcard 

Q : Berapa kali dalam sepekan kamu memainkan aplikasi Quizlet? 
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A : 1-2 kali seminggu 

Q : kalau main Quizlet, sekali main berapa lama? 

A : sekitar 5 sampai 15 menit, gak nentu juga  

Q : Apakah penguasaan kosa kata Bahasa Inggris kamu meningkat setelah 
memainkan Quizlet? Jika ya, meningkat dalam hal apa? 

A : Iya, pelafalan kosa kata nya, sama tahu artinya juga, jadi cepat hafal 

Q : Menurut kamu, apa kelebihan aplikasi Quizlet? 

A : mudah digunakan, ada audionya. 

Q : Menurut kamu, apa kekurangan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

Q : Apa kendala yang kamu alami ketika memainkan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

 

Student 7 

Q : Tolong sebutkan nama lengkap, kelas berapa, dan alamat kamu! 

A : Nama Syahri Ramadhan, kelas 7, alamat Desa Bumi Asih 

Q : Setelah beberapa bulan ini menggunakan Quizlet, apakah Quizlet 

membantu kamu belajar kosa kata Bahasa Inggris? 

A : Iya 

Q : Apakah kamu menyukai aplikasi Quizlet? Mengapa? 

A : Ya, karena ada audionya 

Q : Menurut kamu, apakah fitur-fitur di aplikasi Quizlet menarik? Mengapa? 

A : Ya, karena bisa dimainkan sambil belajar 

Q : Fitur apa yang kamu sukai di aplikasi Quizlet? 

A : Flashcard 

Q : Berapa kali dalam sepekan kamu memainkan aplikasi Quizlet? 

A : 2-3 kali seminggu 

Q : kalau main Quizlet, sekali main berapa lama? 
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A : gak tau, paling 5 sampai 15 menitan 

Q : Apakah penguasaan kosa kata Bahasa Inggris kamu meningkat setelah 
memainkan Quizlet? Jika ya, meningkat dalam hal apa? 

A : Iya, mungkin pelafalan kosa kata nya, sama tahu artinya juga 

Q : Menurut kamu, apa kelebihan aplikasi Quizlet? 

A : mudah digunakan, ada audinya, ada arti kosa kata nya 

Q : Menurut kamu, apa kekurangan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

Q : Apa kendala yang kamu alami ketika memainkan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

 

Student 8 

Q : Tolong sebutkan nama lengkap, kelas berapa, dan alamat kamu! 

A : Nama  lengkap M. Galang Setia Budi, kelas 7, alamat Desa Bumi Asih 

Q : Setelah beberapa bulan ini menggunakan Quizlet, apakah Quizlet 

membantu kamu belajar kosa kata Bahasa Inggris? 

A : Ya 

Q : Apakah kamu menyukai aplikasi Quizlet? Mengapa? 

A : Ya, karena banyak fiturnya beberapa fiturnya kayak permainan  

Q : Menurut kamu, apakah fitur-fitur di aplikasi Quizlet menarik? Mengapa? 

A : Ya, karena gak bikin cepat bosan. 

Q : Fitur apa yang kamu sukai di aplikasi Quizlet? 

A : Flashcard 

Q : Berapa kali dalam sepekan kamu memainkan aplikasi Quizlet? 

A : 2-3 kali 

Q : kalau main Quizlet, sekali main berapa lama? 

A : gak nentu, mungkin 5 sampai 10 menit  
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Q : Apakah penguasaan kosa kata Bahasa Inggris kamu meningkat setelah 
memainkan Quizlet? Jika ya, meningkat dalam hal apa? 

A : Iya, mungkin pelafalan kosa kata nya, sama tahu artinya juga 

Q : Menurut kamu, apa kelebihan aplikasi Quizlet? 

A : mudah digunakan, ada audionya. 

Q : Menurut kamu, apa kekurangan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 

Q : Apa kendala yang kamu alami ketika memainkan aplikasi Quizlet? 

A : gak ada 
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APPENDIX V 

DOCUMENTATION OF INTERVIEW STUDENTS 

  

Interview Joy Elga Dwi Safira  Interview Nadhifatul Mahmudah  

 

 

Interview Juliana Habibah P.   Interview Siti Seldiya 
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Interview Breliana Fahluvi  Interview Saputra Pratama Muhammad 

 

 

Interview Syahri Ramadhan   Interview M. Galang Setia Budi 

 

 

 

 

Interview teacher 
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APPENDIX VI 

The Letters 
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APPENDIX VII 

CURRICULUM VITAE 

I. Personal Details 

Name : Raudatul Jannah 

Place and Date of Birth : Sei. Nipah, April 20th, 1996 

Gender : Female 

Marital Status : Single 

Religion : Islam 

Nationality : Indonesia 

Parents : Samidi (Alm) and Megawati 

Siblings : Norhadijah 

 II. Formal Educational Background  

2003 – 2009 : State Elementary School 2 Pantai (SDN 2 Pantai) 

2009 – 2012 : State Junior High School 1 Kelumpang Selatan (SMPN 1  

Kelumpang Selatan) 

 

2012 – 2015 : State Senior High School 1 Kelumpang Selatan (SMAN 1 

Kelumpang Selatan) 

 

2015 - 2022 : English Education Department of Antasari State Islamic 

University Banjarmasin 

 

 

 

 

 




