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APPENDIX I

Reflection Questions

1. Bagaimana tanggapan kalian terhadap media pembelajaran yang digunakan guru PPL

didalam kelas? Alasannya.

2. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari media pembelajaran  yang digunakan guru

PPL selama proses pembelajaran? Jelaskan.

3. Apa kekurangan dari media pembelajaran yang digunakan oleh guru PPL selama

proses pembelajaran bahasa Inggris didalam kelas? Jelaskan.

4. Menurut kalain apa kelebihan dari media pengajaran bahasa Inggris yang digunakan

didalam kelas oleh guru PPL? Jelaskan.

5. Berikan saran kalian terhadap penggunaan media pengajaran didalam kelas oleh guru

PPL (dijelaskan).

1. How do you respond to the teaching media used by pre-service teachers in the

classroom? with your reason.

2. What the benefits do you get from the teaching media used by pre-service

teachers during the learning process in classroom (explained)?

3. What are the disadvantages of learning media used by pre-service teachers

during the process of learning English in the classroom (explained)?.

4. What are the advantages of English teaching media used in the classroom by

pre-service teachers? (Explained).

5. Give your suggest on the use of teaching media in the classroom by pre-service

teachers (explained).
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APPENDIX 2

Students’ Reflection

No Absen Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data#5

1. S1 Tanggapan saya, guru
PPL sudah berusaha
dengan baik agar kami
bisa mengerti
pembelajaran dan juga
media pembelajaran yang
digunakan oleh guru PPL
sangat baik dan juga
mendukung proses belajar
mengajar

Manfaatnya yaitu, kita
dapat mengerti
pembelaaran yang
diberikan oleh guru PPL

Agar materi yang
dibawakan kakak lebih
pahami dan mengerti agar
tidak terlalu gugup
mengajar di kelas kami.

Kelebihannya yaitu kita dapat
mengerti pembelajaran dari
guru PPL walaupun itu teman
kelas saya yang cowok
membuat guru PPL kesal

Saran saya yaitu
semoga guru PPL
tidak sungkan untuk
mengajar disekolah
kami lagi dan
kakak/guru PPL
tidak marah
ataupun kesal sama
teman-teman saya
yang cowok

2. S2

3. S3 Kurang, karena kalo
menjelaskan terlalu cepat
dan susah untuk dipahami

Manfaatnya
menggunakan waktu
sangat efision

Kekurangannya yaitu
kurang game

Kelebihannya lumayan bayak Saran saya lebih asik
dalam mengajar

4. S4 Menurut tanggapan saya,
media yang digunakan
dalam pembelajaran
cukup baik, alasannya
karna saya dapat mengerti
apa yang disampaikan

Manfaat saya dapat
mengerti
pembelajarannya

Kekurangannya dalam
pembagiannya penjelasan
dan waktu pembelajaran
yag kurang

Kelebihannya dari media
pembelajaran adalah dapat
menghibur seperti games

Sara saya kepada
guru PPL media
yang digunakan agak
kurang dan
pemberian
penjelasan yang agak
kurang jelas

5. S5 Ada bagusnya dan ada
tidaknya karena menurut
saya belum terlalu jelas
kalau dijelaskan

Manfaatnya bisa saya
lebig tahu sedikit yang
saya belum tau

Kekurangannya cara
mengajar kurang asik
karena kurang game

Kelebihannya banyak Saran saya lebih
diasikan lagi kalau
belajar

6. S6 Media pembelajarannya
sudah sangat bagus dan
sangat lengkap

Manfaatnya sangat bagus
karena dapat membuat
kita mengerti dan
membuat kita tidak bosan
didalam kelas

Lebih bagus in focus Kelebihannya karena kakak
PPL menjelaskan dengan
sangat mudah dipahami
menggunakan media-media
pembelajaran seadanya

Saran saya agar
media-media
pembelajaran yang
dgunakan lebih
banyak lagi
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No Absen Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data#5
7. S7 Media yang digunakan

guru PPL cukup
membantu proses
pembelajaran didalam
kelas

Manfaatnya kita dapat
memperluas dan
menambah ilmu

tidak ada infocus Kelebihan meda yang
digunakan cukup asik dan
tidak bosan untuk dipelajari

Saran perbanyaklah
pembehasan dan
harus sesuai dengan
yang dipelajari

8. S8 Tanggapan saya yaitu
media pembelajaran
cukup baik dan bagus,
alasannya karena mudah
dipahami apa yang
dipelajari dengan
menggunakan media
pembelajaran

Manfaat yang saya
dapatkan dari media
pembelajaran yang
digunakan grup PPL
selama proses
pembelajaran yaitu saya
dapat mudah memahami
apa yang dipelajari
selama proses
pembelajaran

Materi gerund dan
causative

Dapat memahami
pembelajaran

Saranku agar
menambah media
pembelajaran

9. S9 Medianya sudah cukup
bagus

Manfaat yang saya
dapatkan dari media
pembelajaran yang
digunakan guru PPL yatu
dapat lebih mudah
memahami materi yang
diajarkan

Materi gerund atau
causative.

Mudah dipahami Lebih anyak
memberikan media
pembelajaran

10. S10 Baik, alasannya tidak
gampang bosan

Ilmu. Apa yang kita tidak
tahu dijelaskan oleh guru
ppl dan menerima semua
keluhan yang kita beri

Kurang tau, saya hanya
mengikuti alur materi
yang ada di buku dan
mahasiswa ajarkan.

Menggunakan smartphone, itu
sangat membantu
pengembangan belajar

Lebih banyak belajar
menggunakan
smarphone, kertas
karton agar
pengembangan
belajar jadi luas

11. S11 Cukup menarik karena
mereka menggunakan
games diakhir
pembelajaran

Manfaat yang saya
dapatkan dari media
pembelajaran tersebut
yaitu melatih
kemampuan menyimak,
mendengarkan dan
umpan balik saya

Tidak ada Kelebihannya yaitu banyak
memberikan games dan
mendengarkan musik bahasa
inggris yang menurut saya
pribadi itu menarik bagi siswa

Lebih perbanyak
games dan
listeningnya karena
proses pembelajaran
tersebut tidak
membuat kami bosan



70

No Absen Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data#5
12. S12 Lumayan bagus, karena

konek dengan materinya
Manfaat saya dapat
mengerti pembelajaran

Menurut saya tidak ada Kelebihannya yaitu karena ada
game jadi tidak cepat game

Sering-sering adakan
game diakhir
pelajaran

13. S13 Tanggapan saya sejauh ini
cukup baik karena saya
kadang mengerti dan juga
kadang tidak mengerti apa
yang kakak sekalian
jekaskan

Manfaat yang saya dapat
yaitu ilmu pengetahuan

Kelebihannya suasana kelas
lebih terasa hidup dan lebih
mudah dimengerti materi yang
akan dibawakan

Saya tidak ada saran
apa-apa karena
bukan saya yang
mau mengajar

14. S14 Media pembelajarn yang
digunakan sudah bagus
untuk mendukung materi
yang dibawakan oleh guru
PPL tersebut

Manfaatnya adalah kita
dapat membedakan dan
menganalisis sendiri
materi pembelajaran yang
dibawakan

Ada, bagusnya jika
menggunakan atau
menunjukan sebuah video
tentang pembelajaran
bahasa inggris.

Kelebihannya sama dengan
menfaat media tersebut,
kitadapat dengan mudah
memahami materi

Saran saya,
tingkatkan media
yang digunakan dan
lebih menyesuaikan
lagi dengan materi
yang akan
dibawakan

15. S15 Media pembelajaran yang
sering digunakan seperti
speaker

Kita lebih mudah
memahami, menambah
wawasan pada pelajaran
yang belum dketahui,
suasana belajar juga
semakin seru

Chapter 7 “meaning
trough music” , In focus

Kelebihannya kita semakin
semangat untuk belajar dan
udah dipahami

Saran saya, media
pembelajarannya
semoga bisa
ditambah lebih
manarik lagi agar
siswa semakin
merasa semangat
dalam memahami
meterinya

16. S16 Lumayan, tetapi lebih
baik medianya ditambah
agar kami memiliki
wawasan yang luas

Banyak, contohnya lebih
mudah dimengerti bahasa
inggris nya karena yang
ajar juga masih muda jadi
nyaman diajak
mengobrol

Infocus Lebih mudah dimengerti
bahasanya

Handphone.
Jawabannya di
nomor 16

17. S17 Bagus alasannya karena
tidak terlalu tegang

Manfaat yang saya
dapatkan adalah pelajaran
yang kita dapatkan tidak
terlalu sulit dipahami

Tidak ada Mudah dipahami dan bisa
dicermati dengan baik

Tidak ada
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No Absen Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data#5
18. S18 Bagus, karena dapat lebih

mamahami materi yang
dipelajari dengan
menggunakan media

Manfaat yang kita
dapatkan yaitu materi
dapat dipahami

In focus Kelebihannya yaitu kita lebih
paham memahami materi

Saran saya yaitu
pada penggunaan
media pembelajaran
seharusnya lebih
memilih media yang
pengajarannya sesuai
dengan materi yang
diajarkan

19. S19 Lumayan bagus, tapi
menurut saya lebih bagus
lagi kalau mengajar
memakai infocus agar kita
dapat lebih mengerti
pelajaran/materi yang
diberikan

Manfaatnya saya bisa
lebih banyak memahami
materi-materi yang baru

Saya ingin materi yang
berhubungan dengan
game.

Cara mengajarnya harus lebih
baik dalam proses mengajar
seperti menjelaskan secara
jelas

Sebaiknya lebih
menambahkan game
dalam proses
pembelajaran

20. S20 Media yang digunakan
sangat membantu karena
dari media itu saya dapat
lebih memahami materi

Lebih bersemangat dalam
belajar

Kelebihannya adalah media itu
masih jarang digunakan oleh
guru yang lain

Gunakan media yang
sesuai dengan
pelajaran di dalam
kelas

21. S21 Baik karena guru PPL
mengasah dapat
dimengerti oleh murid-
murid seperti
menggunakan media
gambar yang ditempel
dipapan tulis

Saya dapat mengetahui
dan menambah
pengetahuan saya
dipelajaran bahasa Inggris

Tidak Kelebihannya yaitu dapat
memberikan pelajaran agar
siswa didalam kelas dapat
mengerti

Sarannya adalah
dapat meningkatkan
lagi media
pembelajarannya
misanya dari gambar
yang ditempel
dipapan tulis diubah
menjad infokus

22. S22 Baik karena ada game nya
jadi murid-murid tidak
bosan

Dapat ilmu dan juga
mudah di mengerti

Kekurangannya tidak ada Karena mempunyai games jadi
tidak bosan dan semangat

Tidak ada

23. S23 Media pembelajaran yang
digunakan sangat baik,
sehingga kami dapat
mengerti mengenai
pelaaran yang diajarkan

Manfaat yang kami dapat
yaitu kami dengan mudah
memahami pelajaran yang
diajarkan kepada kami

Tidak ada Kelebihannya kami cepat
mengerti dan cepat memahami
pelajaran yang diajarkan

Media yang
digunakan harus
sesuai dengan yang
diajarakan
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No Absen Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data#5
24. S24 Media pembelajaran yang

diguakan sangat baik,
sehingga kita lebih
mengerti apa yang
diajarkan

Lebih mudah mengerti
dan tidak cepat bosan

In focus Kelebihannya lebih dicermati
yang dipelajari dan seru/asik

Sarannya yaitu lebih
banyak lagi dan
ditambah media
untuk pelajaran

25. S25 Bagus karena mudah
dimengerti

Mengetahui lebih dalam
tentang bahasa inggris

In fokus Memiliki media lengkap Saran saya
pertahankan

26. S26 Media pembelajarannya
sangat bagus alasannya
karena mudah dipahami
dan meningkatakan
keinginan serta
kemauan/minat belajar

Memudahkan kami
memahami materi, melatih
pendengaran dan kosa-
kata, melatih memahami
materi

Sudah cukup Kelebihannya menghemat
kertas, melatih pendengaran
dan kosa-kata bahasa inggris
dan masih banyak lagi

Sarannya terus
mempertahankan
media pembelajaran

27. S27 Cukup baik, karena saya
lebih mudah memahami
pembelajaran bahasa
inggris walaupun cuma
sedikit

Saya dapat mengerti lebih
dalam lagi tentang
pelajaran bahasa inggris

Media kertas soal Baik-baik dan cantik Sebaiknya perlu
ditingkatkan lagi

28. S28 Sangat menarik karena
ada gamenya dan mudah
dipahami

Wawasan saya tentang
bahasa Inggris menajdi
luas

Kurang seru, seharusnya
nonton vidio

Kelebihannya karena ada game
jadi saya tidak cepat bosan

Saran saya lebih
banyak menjelaskan
supaya bisa mengerti

29. S29 Media yang digunakan
cukup membantu proses
belajar seperti waktu
listening

Manfaatnya kami dapat
cepat mengerti inti materi
yang ingin disampaikan

Lebih jelas dalam
menjelaskan materi

Kelebihannya media
pembelajaran bagus-bagus

Media nya
ditingkatkan lagi
agar manfaat lebih
dapat dirasakan

30. S30 Sangat bagus, alasannya
karena bisa memberikan
saya motivasi

Mengetahui lebih banyak
tenses

Sejauh ini tidak ada. Kelebihannya yaitu adanya
media sehingga murid tidak
bosan

Saran saya
pertahankan metode
pengajarannya
karena dibarengi
oleh media dan
gambar-gambar yang
mudah dan cepat
dimengerti murid
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No Absen Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data#5
31. S31 Media pembelajaran yang

digunakan sangat baik,
kerena media yang
digunakan sangat
menunjang pembelajaran
dan mendukung proses
belajar

Manfaat yaitu kita dapat
melangsungkan proses
belajar dengan baik,
apalagi guru PPL sering
menyelipkan game yang
barkaitan dengan materi.
Karena diselingi game,
jadi kita lebih paham
tentang materi

Lebih bagus gunakan
infocus

Kelebihannya yaitu medianya
cukup lengkap seperti
listening, sudah disediakan
speaker untuk menguji/kuis
materi tersebut

Untuk media
pengajaran guru PPL
sudah bagus, namun
bisa ditingkatkan
lagi menjadi lebih
baik, mungkin jika
materi speaking bisa
disediakan audio
tanya jawab dengan
native speaker

32. S32 Menurut saya guru PPL
sudah mengaar media
dikelas sudah bagus dalam
mengajar, alasannya
karena saya dapat
memahami apa yang
dijelaskan dan
digambarkan

Manfaat yang saya
dapatkan adalah saya
dapat memahami dan
mengerti degan apa
pelajarn yang diajarkan

Materi chapter 7
“meaning through music”
di pakai in focus

Kelebihannya saya dapat
dengan mudah belajar dan
memperdalam pelajarannya
yang awalnya tidak tau
walaupun hanya sedikit

Saran saya perlu
ditingkatkan lagi
dari yang sudah
bagus menjadi lebih
bagus

33. S33 Menurut saya media yang
disediakan sudah cukup
baik karena dapat
membantu saya untuk
lebih memahami materi

Dapat menambah
pengetahuan serta
wawasan saya dalam
mempelajari bahasa
Inggris dan uga bisa
mengasah kemampuan
saya dalam listening

Tidak ada kekurangannya,
alasannya menurut saya
media yang diajarkan
dikelas tekah dapat saya
mengerti dan pahami

Dapat mengasah kemampuan
kami dalam materi bahasa
Inggris yang tidak didapatkan
pada materi lainnya

Penggunaan
medianya hanya
perlu ditingkatkan
saja agar lebih baik
kedepannya

34. S34 Menurut saya bagus
karena saya dapat
menerima pembelajaran
dengan baik

Saya dapat mengetahui
bahasa inggris lebih
banyak

Mungkin tidak, kakak
hanya perlu fokus pada
materi atau metode yang
sedang dijalankan agar
hasilnya maksimal

Dapat mengerti dengan media
yang digunakan

Lebih diperbanyak
biar tidak bosan

35. S35

36. S36 Media pembelajaran yang
diajar guru ppl sangat baik

Banyak manfaatnya
karena guru ppl mengajar
dengan baik

Mugkin sesuai dengan
alur materi

Kelebihannya biasa dia
mengajar terlebih dahulu,
menjelaskan sebelum
memberikan pertanyaan

Sangat bagus
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APENDDIX 3

Coding Data Students’ Reflection

1. Bagaimana tanggapan kalian terhadap media pembelajaran yang digunakan guru PPL didalam kelas? Alasannya.

a. Memahami pembelajaran : Beberapa siswa merespon dengan baik media pembelajaran yang diberikan oleh gur karena dengan media pembelajaran siswa
bisa mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan (S1, S13, S20, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S32). Selain itu, media pembelajaran yang diberikan
kepada siswa sesuai dengan materi yang diajarkan (S12, S14) dan memberikan motivasi (S30).

b. Tambah medianya : Beberapa siswa menginginkan agar media pembelajaran ditambah seperti infocus, game, speaker (S15, S19, S22) agar lebih menarik
dan tidak bosan. Disamping itu, siswa ingin media lain karena penjelasan guru masih kurang walaupun menggunakan media pembelajaran (S3).

No Absen Nama Data  #1
Memahami pembelajaran Bagus dan lengkap Tidak bosan Tambah medianya

1. S1 Tanggapan saya, guru PPL
sudah berusaha dengan baik
agar kami bisa mengerti
pembelajaran dan juga media
pembelajaran yang digunakan
oleh guru PPL sangat baik dan
juga mendukung proses belajar
mengajar

1

2. S2

3. S3 Kurang, karena kalo
menjelaskan terlalu cepat dan
susah untuk dipahami 1
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No Absen Nama Data  #1 Memahami pembelajaran Bagus dan lengkap Tidak bosan Tambah medianya

4. S4 Menurut tanggapan saya,
media yang digunakan dalam
pembelajaran cukup baik,
alasannya karna saya dapat
mengerti apa yang
disampaikan

1

5. S5 Ada bagusnya dan ada
tidaknya karena menurut saya
belum terlalu jelas kalau
dijelaskan

1

6. S6 Media pembelajarannya sudah
sangat bagus dan sangat
lengkap 1

7. S7 Media yang digunakan guru
PPL cukup membantu proses
pembelajaran didalam kelas 1

8. S8 Tanggapan saya yaitu media
pembelajaran cukup baik dan
bagus, alasannya karena
mudah dipahami apa yang
dipelajari dengan
menggunakan media
pembelajaran

1 1

9. S9 Medianya sudah cukup bagus 1

10. S10 Baik, alasannya tidak
gampang bosan 1

11. S11 Cukup menarik karena mereka
menggunakan games diakhir
pembelajaran

1

12. S12 Lumayan bagus, karena konek
dengan materinya 1
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No Absen Nama Data  #1 Memahami pembelajaran Bagus dan lengkap Tidak bosan Tambah medianya

13. S13 Tanggapan saya sejauh ini
cukup baik karena saya
kadang mengerti dan juga
kadang tidak mengerti apa
yang kakak sekalian jelaskan

1

14. S14 Media pembelajaran yang
digunakan sudah bagus untuk
mendukung materi yang
dibawakan oleh guru PPL
tersebut

1

15. S15 Media pembelajaran yang
sering digunakan seperti
speaker

1

16. S16 Lumayan, tetapi lebih baik
medianya ditambah agar kami
memiliki wawasan yang luas

1

17. S17 Bagus alasannya karena tidak
terlalu tegang 1

18. S18 Bagus, karena dapat lebih
mamahami materi yang
dipelajari dengan
menggunakan media

1

19. S19 Lumayan bagus, tapi menurut
saya lebih bagus lagi kalau
mengajar memakai infocus
agar kita dapat lebih mengerti
pelajaran/materi yang
diberikan

1

20. S20 Media yang digunakan sangat
membantu karena dari media
itu saya dapat lebih memahami
materi

1
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No Absen Nama Data  #1 Memahami pembelajaran Bagus dan lengkap Tidak bosan Tambah medianya

21. S21 Baik karena guru PPL
mengasah dapat dimengerti
oleh murid-murid seperti
menggunakan media gambar
yang ditempel dipapan tulis

1

22. S22 Baik' tapi ditamba game nya
jadi murid-murid tidak bosan 1

23. S23 Media pembelajaran yang
digunakan sangat baik,
sehingga kami dapat mengerti
mengenai pelajaran yang
diajarkan

1

24. S24 Media pembelajaran yang
diguakan sangat baik,
sehingga kita lebih mengerti
apa yang diajarkan

1

25. S25 Bagus karena mudah
dimengerti 1

26. S26 Media pembelajarannya sangat
bagus alasannya karena mudah
dipahami dan meningkatakan
keinginan serta
kemauan/minat belajar

1

27. S27 Cukup baik, karena saya lebih
mudah memahami
pembelajaran bahasa inggris
walaupun cuma sedikit

1

28. S28 Sangat menarik karena ada
gamenya dan mudah dipahami 1 1

29. S29 Media yang digunakan cukup
membantu proses belajar
seperti waktu listening

1
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No Absen Nama Data  #1 Memahami pembelajaran Bagus dan lengkap Tidak bosan Tambah medianya

30. S30 Sangat bagus, alasannya
karena bisa memberikan saya
motivasi

1

31. S31 Media pembelajaran yang
digunakan sangat baik, kerena
media yang digunakan sangat
menunjang pembelajaran dan
mendukung proses belajar

1

32. S32 Menurut saya guru PPL sudah
mengaar media dikelas sudah
bagus dalam mengajar,
alasannya karena saya dapat
memahami apa yang
dijelaskan dan digambarkan

1

33. S33 Menurut saya media yang
disediakan sudah cukup baik
karena dapat membantu saya
untuk lebih memahami materi

1

34. S34 Menurut saya bagus karena
saya dapat menerima
pembelajaran dengan baik

35. S35

36. S36 Media pembelajaran yang
diajar guru ppl sangat baik 1

Jumlah 21 6 2 6
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Students’ Reflection

2. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari media pembelajaran  yang digunakan guru PPL selama proses pembelajaran? Jelaskan.

Mengerti pelajaran : Manfaat media pembelajaran yang dilihat oleh siswa yaitu media pembelajaran membuat mereka mengerti dengan materi yang diberikan oleh guru
(S1, S4, S5, S6,S8, S9, S12, S15, S17, S18). Selain itu, dengan media pembelajaran siswa dapat membedakan dan menganalisis sendiri materi pembelajaran yang
dibawakan (S14) sehingga siswa dapat mengerti materi yang disampakan.

Menambah wawasan : Manfaat media pembelajaran yaitu memberikan siswa wawasan tentang media tersebut (S7, S10, S13,S22) dan wawasan mereka tentang bahasa
Inggris itu sendiri (S15, S21, S25, S28). Selain itu, manfaat media pembelajaran yaitu mengasah kemampuan skill siswa dalam bahasa Inggris (S30,S33)

Menyenangkan : Siswa melihat bahwa media pembelajaran memuat suasana kelas menjadi menyenangkan (S15, Lebih bersemangat dalam belajar (S20) dan tidak cepat
bosan karena diselingi dengan games diakhir pembelajaran (S24).

No Absen Nama Data #2 Mengerti Pelajaran Efisien Menyenangkan menambah wawasan

1. S1

Manfaatnya yaitu, kita dapat
mengerti pembelajaran yang
diberikan oleh guru PPL

1 1

2. S2

3. S3

Manfaatnya menggunakan waktu
sangat efision

4. S4

Manfaat saya dapat mengerti
pembelajarannya 1

5. S5

Manfaatnya bisa saya lebih tahu
sedikit yang saya belum tau 1
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No Absen Nama Data #2 Mengerti Pelajaran Efisien Menyenangkan menambah wawasan

6. S6

Manfaatnya sangat bagus karena
dapat membuat kita mengerti dan
membuat kita tidak bosan didalam
kelas

1

7. S7
Manfaatnya kita dapat memperluas
dan menambah ilmu

1

8. S8

Manfaat yang saya dapatkan dari
media pembelajaran yang
digunakan grup PPL selama proses
pembelajaran yaitu saya dapat
mudah memahami apa yang
dipelajari selama proses
pembelajaran

1

9. S9

Manfaat yang saya dapatkan dari
media pembelajaran yang
digunakan guru PPL yatu dapat
lebih mudah memahami materi
yang diajarkan

1

10. S10

Ilmu. Apa yang kita tidak tahu
dijelaskan oleh guru ppl dan
menerima semua keluhan yang kita
beri

1

11. S11

Manfaat yang saya dapatkan dari
media pembelajaran tersebut yaitu
melatih kemampuan menyimak,
mendengarkan dan umpan balik
saya

1

12. S12

Manfaat saya dapat mengerti
pembelajaran 1

13. S13

Manfaat yang saya dapat yaitu ilmu
pengetahuan 1
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No Absen Nama Data #2 Mengerti Pelajaran Efisien Menyenangkan menambah wawasan

14. S14

Manfaatnya adalah kita dapat
membedakan dan menganalisis
sendiri materi pembelajaran yang
dibawakan

1

15. S15

Kita lebih mudah memahami,
menambah wawasan pada pelajaran
yang belum dketahui, suasana
belajar juga semakin seru

1 1 1

16. S16

Banyak, contohnya lebih mudah
dimengerti bahasa inggris nya
karena yang ajar juga masih muda
jadi nyaman diajak mengobrol

1 1

17. S17

Manfaat yang saya dapatkan adalah
pelajaran yang kita dapatkan tidak
terlalu sulit dipahami

1

18. S18

Manfaat yang kita dapatkan yaitu
materi dapat dipahami 1

19. S19

Manfaatnya saya bisa lebih banyak
memahami materi-materi yang baru 1

20. S20 Lebih bersemangat dalam belajar 1

21. S21

Saya dapat mengetahui dan
menambah pengetahuan saya
dipelajaran bahasa Inggris

1

22. S22

Dapat ilmudan juga mudah di
mengerti 1 1

23. S23

Manfaat yang kami dapat yaitu
kami dengan mudah memahami
pelajaran yang diajarkan kepada
kami

1

24. S24

Lebih mudah mengerti dan tidak
cepat bosan 1 1
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No Absen Nama Data #2 Mengerti Pelajaran Efisien Menyenangkan menambah wawasan

25. S25

Mengetahui lebih dalam tentang
bahasa inggris 1

26. S26

Memudahkan kami memahami
materi, melatih pendengaran dan
kosa-kata, melatih memahami
materi

1

27. S27

Saya dapat mengerti lebih dalam
lagi tentang pelajaran bahasa
inggris

1

28. S28

Wawasan saya tentang bahasa
Inggris menajdi luas 1

29. S29

Manfaatnya kami dapat cepat
mengerti inti materi yang ingin
disampaikan

1

30. S30 Mengetahui lebih banyak tenses 1

31. S31

Manfaat yaitu kita dapat
melangsungkan proses belajar
dengan baik, apalagi guru PPL
sering menyelipkan game yang
barkaitan dengan materi. Karena
diselingi game, jadi kita lebih
paham tentang materi

1

32. S32

Manfaat yang saya dapatkan adalah
saya dapat memahami dan
mengerti degan apa pelajarn yang
diajarkan

1

33. S33

Dapat menambah pengetahuan
serta wawasan saya dalam
mempelajari bahasa Inggris dan
uga bisa mengasah kemampuan
saya dalam listening

1
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No Absen Nama Data #2 Mengerti Pelajaran Efisien Menyenangkan menambah wawasan

34. S34

Saya dapat mengetahui bahasa
inggris lebih banyak 1

35. S35

36. S36

Banyak manfaatnya karena guru
ppl mengajar dengan baik 1

Jumlah 20 2 5 12
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Students' reflection

3. Apa kekurangan dari media pembelajaran yang digunakan oleh guru PPL selama proses pembelajaran bahasa Inggris didalam kelas? Jelaskan.

a. YA : Ada beberapa siswa yang menginginkan penambahan media dari mahasiswa peneliti ketika megajar didalam kelas yaitu: 1) Jika mengajar mereka ingin
memakai media infocus yatu media yang berhubungan dengan elektronik yang dapat menampakan gamar dan sebagainnya (6 siswa), memutarkan atau
menampilkan video didepan kelas (1 siswa), dan menambahkan media kertas didalam kelas (1 siswa). 2) Siswa juga menginginkan adanya penambahan
penjeasan dalam menyampaikan materi atau penambahan materi yang lebih seperti materi gerund dan causative (4 siswa). 3) manambahkan game (1 siswa).

b. Tidak ada: beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada yang mereka ingikan dari media yang digunakan (5 siswa), mereka sudah merasa cukup dengan apa
yang diberikan atau digunakan (2 siswa).

No Absen Nama Data #4 Ya Tidak ada Ya : Tidak Gugup
Ya: In

Focus/video/Kertas
Ya: Penambahan

Materi
Ya:

Game

1. S1

Agar materi yang dibawakan
kakak lebih pahami dan mengerti
agar tidak terlalu gugup mengajar
di kelas kami.

1 1

2. S2

3. S3 Kekurangannya yaitu kurang game 1

4. S4

Kekurangannya dalam
pembagiannya penjelasan dan
waktu pembelajaran yag kurang

1

5. S5

Kekurangannya cara mengajar
kurang asik karena kurang game 1

6. S6 Lebih bagus in focus 1 1

7. S7 tidak ada infocus 1 1

8. S8 Materi gerund dan causative 1 1

9. S9 Materi gerund atau causative. 1
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No Absen Nama Data #4 Ya Tidak ada Ya : Tidak Gugup
Ya: In

Focus/video/Kertas
Ya: Penambahan

Materi
Ya:

Game

10. S10

Kurang tau, saya hanya mengikuti
alur materi yang ada di buku dan
mahasiswa ajarkan.

1

11. S11 Tidak ada 1

12. S12 Menurut saya tidak ada 1
13.

S13
14.

Ada, bagusnya jika menggunakan
atau menunjukan sebuah video
tentang pembelajaran bahasa
inggris.

1 1

15. S14
Chapter 7 “meaning trough music”
, In focus 1 1

16. S15 Infocus 1

17. S16 Tidak ada 1

18. S17 In focus 1 1

19.
S18

Saya ingin materi yang
berhubungan dengan game.

1 1

S19

20. S20
Tidak 1

21. S21 Kekurangannya tidak ada 1

22. S22 Tidak ada 1

23. S23 In focus 1 1

24. S24 In fokus 1 1

25. S25 Sudah cukup 1
26. S26 Media kertas soal 1 1

27. S27
Kurang seru, seharusnya nonton
vidio

1

28. S28
Lebih jelas dalam menjelaskan
materi

1 1

29. S29 Sejauh ini tidak ada. 1

30. S30
Lebih bagus gunakan infocus

1
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No Absen Nama Data #4 Ya Tidak ada Ya : Tidak Gugup
Ya: In

Focus/video/Kertas
Ya: Penambahan

Materi
Ya:

Game

31. S31
Materi chapter 7 “meaning through
music” di pakai in focus

1 1

32. S32

Tidak ada kekurangannya,
alasannya menurut saya media
yang diajarkan dikelas tekah dapat
saya mengerti dan pahami

1

33. S33

Mungkin tidak, kakak hanya perlu
fokus pada materi atau metode
yang sedang dijalankan agar
hasilnya maksimal

1 1

34. S34 Mugkin sesuai dengan alur materi 1 1

35. S35

36. S36 Tidak ada 1

JUMLAH 15 11 2 12 5 3
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Students’ Reflection

4. Menurut kalain apa kelebihan dari media pengajaran bahasa Inggris yang digunakan didalam kelas oleh guru PPL? Jelaskan.

Mengerti Pembelaaran : Media pembelajaran memiliki kelebihan yaitu bisa membuat siswa mengerti pelajaran dengan mudah (12) siswa), degan media pembelajaran juga
dapat dengan mudah belajar dan memperdalam pelajarannya (5)

Menghibur : Salah satu kelebihan media pembelajaran yaitu meghibur. Siswa merasa suasan kelas menjadi manarik dan seru karena media pembelajaran digandengkan
dengan game sehingga kelas menjadi seru dan asik (6 Siswa), Selain itu, dengn media pembelajaran guru banyak memberikan banyak memberikan games dan
mendengarkan musik bahasa inggris sehingga didalam kelas tidak bosan (2 Siswa).

Media yang lengkap : Siswa melihat salah satu kelebihan media yaitu medianya sudah lengkap dan bagus (7 siswa) karena mediapembelajaran yang dipakai disesuaikan
dengan materi yang diajarkan sehingga sangat mudah untuk dipahami. Selain itu, kelebihan lainnya yaitu menghemat kertas dan melatih listening skill siswa karena
mengunakan speaker.

No Absen Nama Data #4 Mengarti pembelajaran Menghibur Media yang lengkap

1. S1

Kelebihannya yaitu kita dapat mengerti
pembelajaran dari guru PPL walaupun itu
teman kelas saya yang cowok membuat guru
PPL kesal

1

2. S2

3. S3 Kelebihannya lumayan bagus 1

4. S4

Kelebihannya dari media pembelajaran
adalah dapat menghibur seperti games 1

5. S5 Kelebihannya banyak yaitu medianya bagus 1

6. S6

Kelebihannya karena kakak PPL
menjelaskan dengan sangat mudah dipahami
menggunakan media-media pembelajaran
seadanya

1
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No Absen Nama Data #4 Mengarti pembelajaran Menghibur Media yang lengkap

7. S7
Kelebihan meda yang digunakan cukup asik
dan tidak bosan untuk dipelajari

1

8. S8 Dapat memahami pembelajaran 1
9. S9 Mudah dipahami 1

10. S10

Menggunakan smartphone, itu sangat
membantu pengembangan belajar 1

11. S11

Kelebihannya yaitu banyak memberikan
games dan mendengarkan musik bahasa
inggris yang menurut saya pribadi itu
menarik bagi siswa

1

12. S12

Kelebihannya yaitu karena ada game jadi
tidak cepat game 1

13. S13

Kelebihannya suasana kelas lebih terasa
hidup dan lebih mudah dimengerti materi
yang akan dibawakan

1

14. S14

Kelebihannya sama dengan menfaat media
tersebut, kita dapat dengan mudah
memahami materi

1

15. S15
Kelebihannya kita semakin semangat untuk
belajar dan udah dipahami 1

16. S16 Lebih mudah dimengerti bahasanya 1

17. S17

Mudah dipahami dan bisa dicermati dengan
baik 1

18. S18
Kelebihannya yaitu kita lebih paham
memahami materi

1

19. S19

Cara mengajarnya harus lebih baik dalam
proses mengajar seperti menjelaskan secara
jelas

1

20. S20
Kelebihannya adalah media itu masih jarang
digunakan oleh guru yang lain 1

21. S21

Kelebihannya yaitu dapat memberikan
pelajaran agar siswa didalam kelas dapat
mengerti

1
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No Absen Nama Data #4 Mengarti pembelajaran Menghibur Media yang lengkap

22. S22
Karena mempunyai games jadi tidak bosan
dan semangat

1

23. S23

Kelebihannya kami cepat mengerti dan cepat
memahami pelajaran yang diajarkan 1

24. S24
Kelebihannya lebih dicermati yang dipelajari
dan seru/asik

1

25. S25 Memiliki media lengkap 1

26. S26

Kelebihannya menghemat kertas, melatih
pendengaran dan kosa-kata bahasa inggris
dan masih banyak lagi

1

27. S27 Menurut saya lengkap 1

28. S28
Kelebihannya karena ada game jadi saya
tidak cepat bosan

1

29. S29
Kelebihannya media pembelajaran bagus-
bagus

1

30. S30
Kelebihannya yaitu adanya media sehingga
murid tidak bosan

1

31. S31

Kelebihannya yaitu medianya cukup lengkap
seperti listening, sudah disediakan speaker
untuk menguji/kuis materi tersebut

1

32. S32

Kelebihannya saya dapat dengan mudah
belajar dan memperdalam pelajarannya yang
awalnya tidak tau walaupun hanya sedikit

1

33. S33

Dapat mengasah kemampuan kami dalam
materi bahasa Inggris yang tidak didapatkan
pada materi lainnya

1

34. S34
Dapat mengerti dengan media yang
digunakan

1

35. S35

36. S36

Kelebihannya biasa dia mengajar terlebih
dahulu, menjelaskan sebelum memberikan
pertanyaan

1

Jumlah 16 8 10



90

Students’ Reflection

5. Berikan saran kalian terhadap penggunaan media pengajaran didalam kelas oleh guru PPL (dijelaskan).

Tambah Media : Siswa memberikan saran kepada guru tentang media pembelajaran agar ditambah karena menurut mereka media pembelajaran masih kurang dan belum
lengkap (15 siswa) dan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang dibbawakan (1 Siswa), Siswa juga meminta agar ditambah agar lebih manarik dan lebih
dipahami materinya (2 siswa).

Lebih menarik dan seru : Siswa menyarankan agar media yang digunakan lebih seru dan menarik seperti ditambahkan gamenya disetiap pertemuan didalam kelas (4
siswa) dan game membuat siswa menjadi tidak bosan didalam kelas (1).

Penjelasan diperjelas lagi : Siswa menginginkan agar penjelasan terhadap materi atau media yang digunakan agar diperjelas karena sebagian siswa tidak mengerti dengan
apa yang dijelaskan oleh guru dikelas (3 Siswa)

No Absen Nama Data#5
Mengajar disekolah

lagi
Tambah Media

Lebih Menarik dan
seru

Penjelasan
diperjelas

1. S1

Saran saya yaitu semoga guru PPL tidak
sungkan untuk mengajar disekolah kami lagi
dan kakak/guru PPL tidak marah ataupun
kesal sama teman-teman saya yang cowok

1

2. S2

3. S3 Saran saya lebih asik dalam mengajar 1

4. S4

Sara saya kepada guru PPL media yang
digunakan agak kurang dan pemberian
penjelasan yang agak kurang jelas

1

5. S5 Saran saya lebih diasikan lagi kalau belajar 1
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No Absen Nama Data#5
Mengajar disekolah

lagi
Tambah Media

Lebih Menarik dan
seru

Penjelasan
diperjelas

6. S6
Saran saya agar media-media pembelajaran
yang dgunakan lebih banyak lagi

1

7. S7
Saran perbanyaklah pembehasan dan harus
sesuai dengan yang dipelajari

1

8. S8 Saranku agar menambah media pembelajaran 1

9. S9 Lebih anyak memberikan media pembelajaran 1

10. S10

Lebih banyak belajar menggunakan
smarphone, kertas karton agar pengembangan
belajar jadi luas

1

11. S11

Lebih perbanyak games dan listeningnya
karena proses pembelajaran tersebut tidak
membuat kami bosan

1

12. S12 Sering-sering adakan game diakhir pelajaran 1

13. S13
Saya tidak ada saran apa-apa karena bukan
saya yang mau mengajar

14. S14

Saran saya, tingkatkan media yang digunakan
dan lebih menyesuaikan lagi dengan materi
yang akan dibawakan

1

15. S15

Saran saya, media pembelajarannya semoga
bisa ditambah lebih manarik lagi agar siswa
semakin merasa semangat dalam memahami
meterinya

1

16. S16 Handphone. Jawabannya di nomor 16 1
17. S17 Tidak ada

18. S18

Saran saya yaitu pada penggunaan media
pembelajaran seharusnya lebih memilih media
yang pengajarannya sesuai dengan materi
yang diajarkan

1

19. S19
Sebaiknya lebih menambahkan game dalam
proses pembelajaran

1

20. S20
Gunakan media yang sesuai dengan pelajaran
di dalam kelas

1
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No Absen Nama Data#5
Mengajar disekolah

lagi
Tambah Media

Lebih Menarik dan
seru

Penjelasan
diperjelas

21. S21

Sarannya adalah dapat meningkatkan lagi
media pembelajarannya misanya dari gambar
yang ditempel dipapan tulis diubah menjad
infokus

1

22. S22 Tidak ada

23. S23
Media yang digunakan harus sesuai dengan
yang diajarakan

24. S24
Sarannya yaitu lebih banyak lagi dan
ditambah media untuk pelajaran

1

25. S25 Saran saya pertahankan

26. S26
Sarannya terus mempertahankan media
pembelajaran

27. S27 Sebaiknya perlu ditingkatkan lagi 1

28. S28
Saran saya lebih banyak menjelaskan supaya
bisa mengerti

1

29. S29
Media nya ditingkatkan lagi agar manfaat
lebih dapat dirasakan

1

30. S30

Saran saya pertahankan metode
pengajarannya karena dibarengi oleh media
dan gambar-gambar yang mudah dan cepat
dimengerti murid

31. S31

Untuk media pengajaran guru PPL sudah
bagus, namun bisa ditingkatkan lagi menjadi
lebih baik, mungkin jika materi speaking bisa
disediakan audio tanya jawab dengan native
speaker

1

32. S32
Saran saya perlu ditingkatkan lagi dari yang
sudah bagus menjadi lebih bagus

1

33. S33
Penggunaan medianya hanya perlu
ditingkatkan saja agar lebih baik kedepannya

1

34. S34 Lebih diperbanyak biar tidak bosan 1
35. S35

36. S36 Tambahkan game disetap pertemuan 1

Jumlah 1 18 5 3
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APPENDIX 4

Table for Indentify students Reflection on Media use in English Class

No
Reflection Questions Students Answer

1. How do you respond to the
teaching media used by pre-
service teachers in the
classroom? with your reason.

Students interest of teaching
media

88,5%

Students wish other kind of
teaching media

11,5%

2.

What the benefits do you get
from the teaching media used by
pre-service teachers during the
learning process in classroom
(explained)?

The teaching media can make
the students understanding the
material

62,2%

Operating teaching media can
extend students’ English
knowledge

24,3%

The teaching media create
interesting atmosphere

13,%

3. What are the disadvantages of
learning media used by pre-
service teachers during the
process of learning English in the
classroom (explained)?

Infocus 57,6%
Game 9,1%

Nothing 36,4%

4.

What are the advantages of
English teaching media used in
the classroom by pre-service
teachers? (Explained).

The students can understanding
the material when use teaching
media

59,4%

The teaching media create
interesting atmosphere

31,3%

The students feel the teaching
media is complete

9,4%

5.
Give your suggest on the use of

teaching media in the classroom
by pre-service teachers
(explained).

Students wish other kind of
teaching media

67,9%

The teaching media create
interesting atmosphere

17,9%

Students need more
explanation

14,3%
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APPPENDIX 5

The Chart For Identify the Percentage the Students’ Reflection of Media Use in English

Class

1. Students’ responses through of Teaching Media in English Class

Diagram 1. Students’ Response through of teaching media in English Class

2. The Benefit of Using Teaching Media in English Class.

Diagram 2. The benefit through of teaching media in English Class

3. Disadvantages of Using Teaching Media in English class.

Diagram 3. Disadvantages of using teaching media in Classroom
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4. The Advantages of Using Teaching Media in English Class.

Diagram 4. The Advantages of Using Teaching media in Classroom

5. The Students Advice through of Teaching Media use in English Class.

Diagram 5. The Students Advice through of Teaching Media use in English Class

59,4

31,3

9,4

The students can
understanding the

material using teaching
media

The teaching media
create interesting

atmosphere

The students feel the
teaching media is

complete

67,9

17,9

14,3
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kind of teaching media

The teaching media
create interesting
atmosphere
Students need more
explanation
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DOCUMENTATION

Picture 1. Teaching Activity in Classroom

Picture 2. Students make Pair-Group

Picture 3. Students make discussion in pair-group using paper media
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Picture 4.Teacher gives example about the material to students

Picture 5. Students showed their assignment in blue board

Picture 6. Students play games using Cards
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EFL Students’ Reflection on Media use in English Class
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