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ABSTRACT 

Okta, Prasetyo. 2014 . Analisa Masalah Dominan Mahasiswa dalam Berbicara 

Bahasa Inggris di Jurusan Pendidikan Guru Bahasa Inggris UIN Sunan Ampel 

Surabaya. Skripsi. Jurusan Guru Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, UIN Sunan Ampel. Pembimbing: Dr. Phil Khoirun Niam 

Kata Kunci: Masalah Dominan Mahasiswa,Masalah berbicara 

Penelitian ini meneliti tentang masalah dominan mahasiswa dalam berbicara 

bahasa inggris di Jurusan Pendidikan Guru Bahasa Inggris. Peneliti memilih 

mahasiswa semester satu, tiga dan lima di Jurusan Pendidikan Guru Bahasa Inggris. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempresentasikan hasil 

penelitian. Hasil dari penelitian dibutuhkan peneliti untuk menjawab rumusan 

masalah dari penelitian ini. Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yang ingin 

ditemukan oleh peneliti, tiga rumusan masalah tersebut adalah masalah yang dihadapi 

mahasiswa, penyebab masalah tersebut dan masalah dominan yang dihadapi 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Bahasa Inggris. 

Tiga macam teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya observasi, kuesioner dan  wawancara. Dalam observasi, peneliti 

mengobservasi situasi kelas dan mencari informasi tentang kegiatan yang 

menggunakan bahasa Inggris. Data dikumpulkan menggunakan observasi catatan 

lapangan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data dari mahasiswa dengan cara mendistribusikan kuesioner tersebut 

kepada mahasiswa yang telah dipilih sesuai criteria. Instrument terakhir yang peneliti 

gunakan adalah adalah daftar wawancara. Informasi tentang masalah mereka 

dikumpulkan dengan cara mewawancara mahasiswa. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa masalah yang dihadapi 

mahasiswa, seperti; kekhawatiran membuat kesalahan dalam berbicara bahasa 

Inggris, malu akan perhatian, tidak mengetahui makna dari kosakata bahasa Inggris 

dan kesulitan dalam mengungkapkan informasi yang di dalam pikiran mereka. 

Perasaan tidak percaya diri, kurangnya praktek dalam berbicara bahasa Inggris,  

kurangnya kosakata dan kurangnya pemahaman dalam susunan tata bahasa yang 

menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris. Dari masalah di 

atas, kesulitan dalam mengungkapkan informasi yang ada di pikiran mereka menjadi 

masalah dominan yang dihadapi mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 

UIN Sunan Ampel Surabaya. 


