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Appendix 1: Reflection Sheet 

Refleksi Pengalaman Mengajar Mahasiswi 

 

Assalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

Yth, partisipan, 

Saya sedang melakukan penelitian untuk mengetahui pengalaman mengajar 
mahasiswi Tadris Bahasa Inggris selama melakukan pengalaman lapangan 
persekolahan (PLP 2) di sekolah  (SMAN 9 Kendari)  

Saya meminta partisipasi sukarela anda untuk mengisi data diri dan menjawab 
pertanyaan dalam Google Form ini. 

Terimakasih atas partisipasinya. 

 
Wassalaam, 

Miss Aesoh Marana (IAIN Kendari) 

 

 

1. Apa yang anda siapkan sebelum kalian ditugaskan mengajar Bahasa Inggris 

di kelas di Indonesia? Jelaskan 

2. Apa pengalaman pertama anda di kelas (selama pekan observasi, sebelum 

mulai praktek mengajar? Jelaskan 

3. Bagaimanapengalaman anda dengan guru pamong? Jelaskan 

4. Apa pengalaman kritis/pengalaman yang tidak terlupakan bagi anda saat 

mengajar di kelas? Jelaskan 

5. Apa saja pengalaman yang menyenangkan/membahagiakan bagi anda ketika 

mengajar di kelas? Jelaskan 
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Appendix 2: Result from Reflection 

Questions Student Answer 

Q1 : Apa yang Anda siapkan sebelum 

kalian ditugaskan mengajar Bahasa 

Inggris di kelas di Indonesia? Jelaskan 

Saya telah menyiapkan RPP yang 

baik dan mempersiapkan waktu untuk 

praktek di sekolah.Saya telah berlatih 

menghafal kata-kata umum bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia saat 

mengajar bahasa Inggris karena ketika 

siswa bertanya, saya akan menjawab 

langsung dengan guru bertanya atau 

menjawab. 

Sebelum masuk kelas, saya harus 

melakukan banyak persiapan, seperti 

menyiapkan rencana pelajaran dan 

melihat kurikulum untuk melihat apa 

yang perlu diketahui anak-anak kelas 

ini dan apa yang perlu mereka ketahui, 

dan kemudian mengambil pelajaran 

anak-anak. buku dan 

melihatnya.Menghadapi apa yang akan 

dipelajari anak-anak hari ini, kita pergi 

dan mempersiapkan dan memikirkan 

bagaimana menjelaskan ini kepada 

anak-anak untuk memahami atau 

kegiatan apa yang akan dilakukan 

anak-anak, dan yang paling penting, 

saya telah menetapkan tujuan bahwa 

pada akhir jam Apa yang harus 

diterima anak itu?  (Seberapa banyak 

yang Anda pahami tentang apa yang 

dapat Anda lakukan?) dan di akhir 

jam, coba amati atau uji untuk melihat 
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apakah anak mencapai tujuan yang 

kita tetapkan atau tidak, jika tidak, 

coba cari tahu alasannya. anak tidak 

bisa melakukannya dan datang 

memperbaikinya di jam berikutnya. 

Pertama saya menyiakan media-media 

yang harus di pakai ketika mengajar 

contanya: gambar dan kalimat serta 

makna karena salah satu cara 

mengajar bahasa inggris harus 

mengunakan gambar-gambar supaya 

tidak membosankan ketika belajar dan 

mereka juga bisa meresa senang ketika 

diguna kan media- media. 

Persiapan sebelum mengajar adalah 

salah satu hal yang penting.Untuk 

menetapkan topik pengajaran agar 

siswa tuntas, saya telah menyiapkan 

atau menyiapkan tutorial untuk 

mengajar kepada siswa di kelas.Belajar 

dengan mencari informasi atau 

pengaturan pengajaran agar lebih 

mudah dipahami dan lebih tertarik 

untuk belajar.  

1. Siapkan RPP 2. Review pengetahuan 

3. Berlatih monolog 

Q2 : Apa pengalaman pertama Anda di 

kelas (selama pekan observasi, sebelum 

mulai praktek mengajar? Jelaskan 

Saya dapat melihat ketegasan siswa 

Indonesia ketika mereka tidak 

mengerti, mereka mulai mengangkat 

tangan dan bertanya, yang memberi 
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saya banyak tekanan atau tantangan 

pada hari saya datang untuk mengajar 

dengan siswa Indonesia. untuk 

pertama kalinya. 

Pengalaman pertama saat mengetahui 

bahwa saya dipercaya untuk 

mengajar sebagai guru asing sangat 

heboh karena saya masih belum tahu 

akan seperti apa situasi di sekolah 

yang ditugaskan. Tidak, saya banyak 

berpikir, tetapi setelah berusaha 

sangat keras untuk pergi ke daerah 

itu, semua pikiran saya beralih ke 

bahwa kita dapat hidup dan bergaul 

dengan anak-anak juga. 

Pengalaman saya yaitu saya bisa 

mengetahui cara membikin RPP 

dengan sendiri dan mengunakan 

imajenasi tersendiri untuk 

mengerjakannya, dan dapat mengenal 

cara-cara mengajar yang sangat 

berbeda dengan di Thailand. 

Ada sedikit kegembiraan dan 

keraguan bahwa jika kami mengajar 

pada saat itu, para siswa akan dapat 

masuk dan memahami apa yang kami 

ajarkan. 

Itu adalah pengalaman yang luar 

biasa, sedikit gugup, sedikit gugup, 
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tapi secara keseluruhan sangat 

menyenangkan, memberikan nasihat 

tentang segala hal mulai dari rencana 

pelajaran hingga metode pengajaran. 

Q3 : Bagaimanapengalaman Andadengan 

guru pamong? Jelaskan 

Bagus karena pembimbing ini selalu 

baik kepada siswa, terutama kepada 

saya. Guru akan selalu bertanya 

bagaimana mereka mengajar. Jika ada 

masalah dengan siswa atau tidak, 

tidak mengerti di mana, Anda selalu 

dapat bertanya kepada guru. 

Pengalaman saya dengan mentor saya 

adalah bahwa dia adalah orang yang 

sangat baik, selalu memberi nasihat 

dan mengajarkan segalanya.  Tetapi 

pertama-tama memasuki ruangan 

untuk mempersiapkan sesuatu, seperti 

rencana pelajaran atau bahan ajar, 

agar bersama-sama hangat dan 

nyaman. 

Pengalaman saya sangat baik dan 

merasa nyaman setiap kali 

menghadap sama mereka, saya suka 

belajar cara-cara mengajar dan 

menggukar masalah siswa maupun 

masalah kecil atau besar.  

Mentor sangat membantu, 

memberikan nasehat ketika di kelas, 

metode pengajaran harus dalam 

pendekatan ini, mentor akan sangat 

membantu. 
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Sangat baik, memberikan nasihat 

tentang segala hal mulai dari rencana 

pelajaran hingga metode pengajaran. 

Q4 :  Apa pengalaman kritis/pengalaman 

yang tidak terlupakan bagi Anda saat 

mengajar di kelas? Jelaskan 

Ketika siswa mengajukan pertanyaan 

yang saya tidak tahu atau tidak dapat 

menjelaskan kepada mereka karena 

saya adalah seorang guru pada saat itu 

saya ingat mereka sampai hari ini dan 

saya pikir itu adalah pengalaman yang 

paling berharga selama masa 

mengajar. 

Pengalaman kelas yang penting 

adalah gaya dan prinsip mengajar, 

karena mungkin tidak berlaku untuk 

situasi kelas karena siswa kita 

beragam, selain anak-anak di kelas 

tidak sama, anak-anak di kelas yang 

sama tidak sama. Setiap hari, guru 

dan siswa harus menghadapi situasi 

kelas yang selalu berubah. Suatu hari 

ruangan yang ingin Anda pelajari bisa 

berubah menjadi tidak 

menyenangkan, atau ruangan yang 

sibuk bisa menjadi ruangan yang 

paling mudah. Perilaku  
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Setiap orang, oleh karena itu, teknik 

baru yang muncul dari kecerdasan 

guru dan siswa adalah yang paling 

penting. 

Pengalaman yang tudak saya lupa 

yaitu siswa yang betul-betul ingin 

belajar dan mereka bangga setiap kali 

saya masuk di kelas mereka. 

Setiap acara yang telah menjadi 

instruktur akan menjadi kesan dan 

tidak akan terlupakan karena setiap 

fase akan menjadi penting dan 

pengalaman yang baik yang 

membantu membimbing kita untuk 

berkembang Semua siswa 

menyenangkan dan mudah diakses 

bekerja sama dengan sangat baik.  

Mengajarkan literasi dan kebanggaan 

anak sebagai guru, 
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Q5 :  Apa saja pengalaman yang 

menyenangkan/membahagiakan bagi 

Anda Ketika mengajar di kelas? Jelaskan 

1. Saat bermain game dengan siswa.  

2. Saat saya menjawab pertanyaan 

dengan siswa dan ada yang salah atau 

salah menjelaskan dan pembimbing 

menertawakan saya.  

3. Saat mengajar, saat melihat siswa 

mengerti apa yang ingin saya 

sampaikan, maka itu membuat saya 

senang sebagai siswa pembinaan 

pada waktu itu. 

Pengalaman yang membuat saya 

terkesan dan senang ketika saya 

melakukannya adalah mengajar di 

berbagai mata kuliah seperti 

membenamkan diri di kelas, 

mempromosikan kegiatan yang harus 

dilakukan siswa dan memantau 

pekerjaan siswa. 

Kesungguhan seorang siswa untuk 

menerima pembelajaran  
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Saat-saat menyenangkan adalah 

ketika kita berada di kelas bersama 

siswa. Pada titik ini, saya merasa 

sangat baik. Anak-anak bekerja 

sama baik dalam pelajaran maupun 

kegiatan di kelas di mana anak-anak 

Semua orang dapat melihat dari 

senyuman bahwa semua orang 

bersenang-senang dan saya juga 

menikmatinya dan ini adalah sesuatu 

yang akan selalu saya ingat. 

Bermain-main dengan siswa, 

misalnya menebak, menyelesaikan 

dan mendikte. 
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