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Appendix 1 

Question’s list of Reflective Journal Guidelines 

Nama :_____________________ 

Nim : ______________________ 

Kelas: _____________________ 

Part #1 Demographic Survey Questions: 

1 How old are you? 

Answer: ………………………………. 

2 Which part are you from in Thailand? 

Answer: ………………………………. 

3 What is the language you use to communicate in your place of origin? 

Answer: …………………………………………………………………. 

Part #2 Questions related to new place adaptation (experience at the first 

year): 

1 What is the reason you chose English education Department at IAIN 
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Kendari as the place to study? 

Answer: 

……………………………………………………………………. 

2 How did you know about IAIN Kendari? 

Answer: 

……………………………………………………………………. 

3 Did you find out about Kendari and Southeast Sulawesi before coming 

here? 

Answer: 

……………………………………………………………………. 

Part #3 Questions relate your engagement in field teaching practice in 

Indonesian classroom context: 

1 Which school were you assigned? 

Answer: 

……………………………………………………………………. 

2 What did you feel when you found out you were placed in this school and 

would teach English in Indonesian classroom context? Why? 

Answer: 

……………………………………………………………………. 



 

58 
 

3 How do you prepare before teaching English in Indonesian classroom 

context? What did you prepare? Why? 

Answer: 

……………………………………………………………………. 

4 How do you cultivate a positive relationship with your students and create 

a sense of class community? 

Answer: 

……………………………………………………………………. 

5 How do you keep yourself engaged and motivated in your teaching 

practice at Indonesian classroom context? 

Answer: 

……………………………………………………………………. 

6 What was the most difficult thing that you have had in your teaching 

practice, and how did you deal with the problem? 

Answer: 

……………………………………………………………………. 
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Appendix 2 

Question’s list of Interview guideline 

1. Apakah alasan anda merasa cemas ketika mengetahui bahwa Anda 

ditempatkan di sekolah tersebut dan akan mengajar bahasa Inggris dalam 

konteks kelas bahasa Indonesia? 

2. Mengapa anda mempersiapkan hal-hal tersebut sebelum mengajar bahasa 

Inggris di konteks kelas bahasa Indonesia? 

3. Bagaimana Anda memupuk hubungan yang positif dengan siswa Anda dan 

menciptakan rasa komunitas kelas? 

4. Bagaimana Anda menjaga diri Anda tetap terlibat dan termotivasi dalam 

praktik mengajar Anda dalam konteks kelas bahasa Indonesia? 

5. Bagaimana anda menangani masalah yang anda alami dalam praktik mengajar 

and? 
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Appendix 3 

Refleksi Keterlibatan Mahasiswa Thailand dalam Praktik Pengajaran 

Lapangan dalam Konteks Kelas Indonesia 

Part I: Demographic Survey Questions; 

Q1: Berapa umur anda? 

Q2: Dari bagian mana anda berasal dari Thailand? 

Q3: Bahasa apa yang anda gunakan untuk berkomunikasi di tempat asal anda? 

Part II: Questions related to new place adaptation (Experience at the first 

year); 

Q1: Apa alasan anda memilih Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN 

Kendari sebagai tempat studi? 

Q2: Bagaimana anda mengetahui tentang IAIN Kendari? 

Q3: Apakah anda mengetahui tentang Kendari dan Sulawesi Tenggara 

sebelum datang ke sini? 

Part III: Questions related your engagement in field teaching practice in 

Indonesian classroom context; 

Q1: Sekolah mana yang anda ditugaskan untuk PLP II? 

Q2: Apakah anda merasa cemas ketika mengetahui bahwa Anda 

ditempatkan di sekolah ini dan akan mengajar bahasa Inggris 

dalam konteks kelas bahasa Indonesia?  Mengapa? 
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Q3: Bagaimana anda mempersiapkan diri sebelum mengajar bahasa Inggris 

dalam konteks kelas bahasa Indonesia?  Apa yang anda persiapkan?  

Mengapa? 

Q4: Bagaimana anda memupuk hubungan yang positif dengan siswa anda dan 

menciptakan rasa komunitas kelas? 

Q5: Bagaimana anda menjaga diri anda tetap terlibat dan termotivasi dalam 

praktik mengajar anda dalam konteks kelas bahasa Indonesia? 

Q6: Apa hal tersulit yang anda alami dalam praktik mengajar anda, dan 

bagaimana anda menangani masalah tersebut? 

Part I: Demographic Survey Questions; 

Participant  Q1 Q2 Q3 

P1  23 Yala Bahasa Melayu 

P2  22 Narathiwat Bahasa Melayu 

P3  22 Yala Bahasa Melayu 

P4  22 Pattani Bahasa Melayu 

Part II: Questions related to new place adaptation (Experience at the first 

year); 

Participant Q1 Q2 Q3 

P1 Alasan jurusan bahasa 

sejak saya memilih 

pendidikan Inggris 

Pertama kali saya 

mengetahui 

tentang IAIN 

Saya tidak 

mengetahui 

informasi secara 
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karena saya duduk di Kendari yaitu 

saya mendapatkan 

detail tentang kota 

Kendari dan 

Sulawesi 

 

 bangku SMA saya 

bercita-cita untuk 

menjadi guru bahasa 

Inggris yang bisa 

mendidik sekaligus 

mengajarkan 

pembelajaran bahasa 

Inggris juga 

merupakan pelajaran 

kesukaan saya, tidak 

hanya itu saya juga 

mengambil jurusan 

bahasa Inggris agar 

saya bisa menguasai 

bahasa Inggris 

dengan baik dan 

benar. Alasan saya 

mengapa saya 

memilih berkuliah di 

IAIN Kendari karena 

informasi dari 

senior saya 

Angkatan 16 dan 

juga saya mecari 

tau di sosial 

media. 

Tenggara. Saya 

hanya mengetahui 

sekolah atau kampus 

IAIN Kendari 

melalui 

kedutaan Thailand 
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IAIN Kendari 

merupakan salah 

satu kampus yang 

dimana di kampus 

ini kita tidak hanya 

mempelajari materi 

perkuliahan sesuai 

jurusan kita tetapi 

kita juga 

mempelajari tentang 

agama Islam, dan di 

kampus ini juga 

kami dibimbing agar 

senantiasa berprilaku 

baik atau 

menerapkan sikap-

sikap yang baik. 

P2 Alasan saya memilih 

jurusan pendidikan 

bahasa Inggris 

karena bahasa 

Inggris adalah 

bahasa International 

dimana dunia 

Pertama kali saya 

mengetahui 

tentang IAIN 

Kendari yaitu 

saya mendapatkan 

informasi dari 

guru pondok di 

Sebelum saya 

berkuliah di sini 

Saya tidak 

mengetahui 

informasi tentang 

kota Kendari dan 

Sulawesi Tenggara. 
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perdagangan dan 

teknologi telah 

sangat dikuasai oleh 

bahasa ini, dan juga 

saya bercita-cita 

ingin menjadi orang 

yang pintar bahasa 

Inggris dan ingin 

menjadi guru bahasa 

inggris yang lulusan 

dari luar 

Narathiwat Saya hanya 

mengetahui kampus 

IAIN Kendari 

melalui kedutaan 

Thailand 

 

 negeri. alasan saya 

mengapa saya 

memelih berkuliah 

di IAIN kendari 

karena di kampus 

ini, saya tidak hanya 

diajarkan mengenai 

pendidikan akan 

tetapi juga diajarkan 

kompetensi 

tambahan untuk 

bekerja dalam 
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bidang lain yang 

masih 

berkaitan erat 

dengan penggunaan 

bahasa 

Inggris sebagai 

bahasa internasional 

contohnya "Cross 

Culture 

Understanding, 

Innovative English, 

Translation, 

Interpreting, etc. dan 

juga yang luar biasa 

yaitu di kampus ini 

saya juga diajarkan 

tentang agama. 
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P3 Alasan saya memilih 

kampus IAIN 

Kendari sebagai 

tempat studi saya 

karena Kampus 

IAIN Kendari bukan 

hanya mempelajari 

sesuai jurusannya 

kita saja, akan tetapi 

Kampus IAIN 

Kendari juga 

mempelajari tentang 

Agama Islam dan itu 

adalah cita-cita saya. 

Alasan saya 

mengapa memilih 

jurusan bahasa 

Inggris di IAIN 

Kendari 

karena sebelum saya 

masuk di bangku 

perkuliahan saya 

bercita-cita ingin 

pintar bahasa 

Pertama kali saya 

mengetahui 

tentang IAIN 

Kendari yaitu 

saya mendapatkan 

informasi dari 

guru 

sekolah SMA 

saya 

di Thailand 

Saya tidak 

mengetahui 

informasi tentang 

kota Kendari dan 

Sulawesi Tenggara. 

Saya hanya 

mengetahui kampus 

IAIN Kendari 

melalui kedutaan 

Thailand 
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Inggris, ingin 

menjadi Guide dan 

begitu juga saya 

ingin berbicara 

bahasa 

 

 Indonesia karena 

bahasa Indonesia 

adalah salah satu 

bahasa dari asean. 

oleh karena itu saya 

akan memilih 

jurusan bahasa 

Inggris di IAIN 

Kendari. 
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P4 Alasan mengapa 

saya memilih jurusan 

pendidikan bahasa 

Inggris karena 

bahasa Inggris akan 

dipakai dimana saja 

seperti yang 

diketahui semua 

orang, bahasa 

Inggris merupakan 

bahasa Internasional. 

Saya bercita-cita 

ingin bisa berbicara 

dalam bahasa 

Inggris, bisa 

berkomunikasi 

dengan native 

speaker. alasan saya 

memilih kampus 

IAIN Kendari 

sebagai tempat studi 

saya karena di 

kampus ini saya 

tidak hanya 

saya mengetahui 

tentang IAIN 

Kendari yaitu 

saya mendapatkan 

informasi dari 

guru di tempat 

kursus di 

Thailand 

Sebelum datang di 

kendari saya tidak 

mengetahui tentang 

kota Kendari dan 

Sulawesi Tenggara. 

Saya hanya 

mengetahui kampus 

IAIN Kendari 

melalui kedutaan 

Thailand 
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mempelajari materi 

perkuliah sesuai 

jurusan akan tetapi 

saya juga 

mempelajari tentang 

agama seperti 

mempelajari tentang 

Al-qur'an, 

menghafalkan surah-

surah pendek dan 

sebagainya. 
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Appendix 4 

Coding Data Students’ Reflection 

Refleksi Keterlibatan Mahasiswa Thailand dalam Praktek Pengajaran Lapangan 

dalam Konteks Kelas Indonesia 

Part I: Demographic Survey Questions;  

Participant Q1 Q2 Q3 

P1 23 Yala Bahasa Melayu 

P2 22 Narathiwat Bahasa Melayu 

P3 22 Yala Bahasa Melayu 

P4 22 Pattani Bahasa Melayu 
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Part II: Questions related to new place adaptation (Experience at the first year); 

Q1: Apa alasan anda memilih Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN Kendari sebagai tempat studi? 

Participant Q1 

P1 Alasan saya memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris karena sejak saya duduk di bangku SMA saya bercita-cita untuk 

menjadi guru bahasa Inggris yang bisa mendidik sekaligus mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris juga merupakan 

pelajaran kesukaan saya, tidak hanya itu saya juga mengambil jurusan bahasa Inggris agar saya bisa menguasai bahasa 

Inggris dengan baik dan benar. Alasan saya mengapa saya memilih berkuliah di IAIN Kendari karena IAIN Kendari 

merupakan salah satu kampus yang dimana di kampus ini kita tidak hanya mempelajari materi perkuliahan sesuai jurusan 

kita tetapi kita juga mempelajari tentang agama Islam, dan di kampus ini juga kami dibimbing agar senantiasa berperilaku 

baik atau menerapkan sikap-sikap yang baik. 
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P2 Alasan saya memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa Internasional dimana dunia 

perdagangan dan teknologi telah sangat dikuasai oleh bahasa ini, dan juga saya bercita-cita ingin menjadi orang yang pintar 

bahasa Inggris dan ingin menjadi guru bahasa inggris yang lulusan dari luar negeri. alasan saya mengapa saya memilih 

berkuliah di IAIN kendari karena di kampus ini, saya tidak hanya diajarkan mengenai pendidikan akan tetapi juga 

diajarkan kompetensi tambahan untuk bekerja dalam bidang lain yang masih berkaitan erat dengan penggunaan bahasa 

Inggris sebagai bahasa internasional contohnya "Cross Culture Understanding, 

Innovative English, Translation, Interpreting, etc. dan juga yang luar biasa yaitu di kampus ini saya juga diajarkan tentang 

agama. 

P3 Alasan saya memilih kampus IAIN Kendari sebagai tempat studi saya karena Kampus IAIN Kendari bukan hanya 

mempelajari sesuai jurusannya kita saja, akan tetapi Kampus IAIN Kendari juga mempelajari tentang Agama Islam dan itu 

adalah cita-cita saya. Alasan saya mengapa memilih jurusan bahasa Inggris di IAIN Kendari karena sebelum saya masuk di 

bangku perkuliahan saya bercita-cita ingin pintar bahasa Inggris, ingin menjadi Guide dan begitu juga saya ingin berbicara 

bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa dari asean. oleh karena itu saya akan memilih jurusan 

bahasa Inggris di IAIN Kendari. 
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P4 Alasan mengapa saya memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris karena bahasa Inggris akan dipakai dimana saja seperti 

yang diketahui semua orang, bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional. Saya bercita-cita ingin bisa berbicara dalam 

bahasa Inggris, bisa berkomunikasi dengan native speaker. alasan saya memilih kampus IAIN Kendari sebagai tempat studi 

saya karena di kampus ini saya tidak hanya mempelajari materi perkuliah sesuai jurusan akan tetapi saya juga mempelajari 

tentang agama seperti mempelajari tentang Al-qur'an, menghafalkan surah-surah pendek dan sebagainya. 

 

Q2: Bagaimana anda mengetahui tentang IAIN Kendari? 

Participant Q2 

P1 Pertama kali saya mengetahui tentang IAIN Kendari yaitu saya mendapatkan informasi dari senior saya Angkatan 16 dan 

juga saya mencari tau di sosial media. 

P2 Pertama kali saya mengetahui tentang IAIN Kendari yaitu saya 

mendapatkan informasi dari guru pondok di Narathiwat 

P3 Pertama kali saya mengetahui tentang IAIN Kendari yaitu saya 
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mendapatkan informasi dari guru sekolah SMA saya di Thailand 

P4 saya mengetahui tentang IAIN Kendari yaitu saya mendapatkan informasi dari guru di tempat kursus di Thailand 

 

Q3: Apakah anda mengetahui tentang Kendari dan Sulawesi Tenggara sebelum datang kesini? 

Participant Q3 

P1 Saya tidak mengetahui informasi secara detail tentang kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Saya hanya mengetahui 

sekolah atau kampus IAIN Kendari melalui kedutaan Thailand 

P2 Sebelum saya berkuliah di sini Saya tidak mengetahui informasi tentang kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Saya hanya 

mengetahui kampus IAIN Kendari melalui kedutaan Thailand 

P3 Saya tidak mengetahui informasi tentang kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Saya hanya mengetahui kampus IAIN 

Kendari melalui kedutaan Thailand 

P4 Sebelum datang di kendari saya tidak mengetahui  tentang kota 

Kendari dan Sulawesi Tenggara. Saya hanya mengetahui kampus IAIN Kendari melalui kedutaan Thailand 

 



 

77 
 

Part III: Questions related your engagement in field teaching practice in Indonesian classroom context; 

Q1: Sekolah mana yang anda ditugaskan untuk PLP II? 

Participant Q1 

P1 MTs Negeri 1 Konawe 

P2 SMA Negeri 1 Kendari 

P3 SMA Negeri 9 Kendari 

P4 SMK Negeri 2 Kendari 

 

Q2: Apakah anda merasa cemas ketika mengetahui bahwa Anda ditempatkan di sekolah ini dan akan mengajar bahasa Inggris dalam konteks 

kelas bahasa Indonesia?  Mengapa? 

Participant Q2 Anxious Not Confident Worried 
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P1 Iya, saya sangat merasa cemas dan tidak percaya diri ketika mengetahui 

bahwa saya ditempatkan di sekolah MTsN 1 Konawe yang mana saya akan 

mengajar mereka dalam bahasa Inggris dalam konteks kelas bahasa 

Indonesia karena di tempat yang saya ditugaskan untuk mengajar 

kebanyakan siswa menggunakan bahasa daerah lebih dari pada bahasa 

Inggris atau bahasa Indonesia dan saya cemas mereka tidak bisa mengerti 

atau pahami apa yang saya jelaskan karena bahasa Indonesia saya kurang 

baik, apalagi bahasa daerah saya tidak mengetahui apapun. 

1 1  
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P2 Iya, saya sangat merasa cemas dan tidak percaya diri ketika saya mengetahui 

bahwa saya 

ditempatkan di sekolah yang akan mengajar bahasa Inggris dalam konteks 

kelas Indonesia karena saya berpikir bahwa siswa di sekolah tersebut itu 

lebih baik dan pintar, dan saya khawatir nanti tidak dipahami apa yang 

dijelaskan oleh saya karena pronunciation saya masih belum tepat apalagi 

bahasa Indonesia saya masih kurang baik. 

1 1  

P3 Iya, saya sangat merasa cemas dan tidak percaya diri ketika saya mengetahui 

bahwa saya 

ditempatkan di sekolah yang akan mengajar bahasa Inggris dalam konteks 

kelas Indonesia karena saya berpikir bahwa siswa di sekolah tersebut itu 

lebih baik dan pintar, dan saya khawatir nanti tidak dipahami apa yang 

dijelaskan oleh saya karena pronunciation saya masih belum tepat apalagi 

bahasa Indonesia saya masih kurang baik. 

1 1 1 
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P4 ketika saya mengetahui bahwa saya ditempatkan di sekolah yang akan saya 

mengajarkan siswa bahasa Inggris dalam konteks kelas Indonesia saya 

sangat merasa cemas dan khawatir karena saya terlalu berpikir bahwa siswa 

di sekolah tersebut kebanyakan pintar. saya khawatir siswa tidak mengerti 

atau pahami ketika saya berbicara atau menjelaskan materi dengan karena 

kosa kata saya masih terbatas dan pengucapan saya masih kurang baik. 

1  1 

 

Q3: Bagaimana anda mempersiapkan diri sebelum mengajar bahasa Inggris dalam konteks kelas bahasa Indonesia?  Apa yang anda 

persiapkan?  Mengapa? 

 Participant Q3 Preparing PreparingMemorizingthe the lesson vocabulary material plan 
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P1 Hal-hal yang saya siapkan sebelum masuk di kelas yaitu saya 

mempersiapkan materi yang terkait yang akan diajarkan di kelas, seperti 

RPP, pelatihan dan aktiviti di dalam kelas. Saya mempersiapkan rencana 

pelajaran yang merupakan hal pertama yang harus dilakukan di kelas. 

setelah itu saya mempersiapkan latihan-latihan untuk mengetes siswa 

seberapa jauh mereka pahami pelajaran tersebut. saya juga mempersiapkan 

aktiviti yang berhubungan dengan materi tersebut, contohnya, materi 

tentang Simple Present Tense, siswa akan mendengarkan audio atau 

menonton video dari kegiatan sehari-hari dengan menggunakan simple 

present tense dalam bahasa Inggris dan saya akan minta kepada siswa 

untuk maju kedepan kelas dan bercerita apa yang mereka dapat dari video 

dan audio tersebut. begitu juga saya mempersiapkan metode pembelajaran 

yang menarik agar siswa dapat belajar dengan nyaman. 

1 1  
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P2 Hal-hal yang saya siapkan sebelum masuk di kelas yaitu saya melatihkan 

diri saya untuk mahir dalam mengajar bahasa Inggris. Menghafalkan kosa 

kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan juga melatih 

pengucapan dalam bahasa Inggris yang benar agar siswa bisa dipahami 

saat saya mengajar di kelas. 

  1 

P3 Hal-hal yang saya siapkan sebelum saya mengajar di kelas yaitu saya 

mempersiapkan materi atau bahan ajar, memikirkan metode pembelajaran 

yang menarik, dan yang paling penting yaitu saya memperbanyak kosa 

kata bahasa Indonesia. Mengapa saya mempersiapkan hal-hal tersebut 

karena saya ingin para siswa tidak bosan pada saat saya mengajar sehingga 

penyiapan media dan memilih metode pembelajaran yang tepat merupakan 

hal yang penting dan juga saya harus memiliki banyak kosa kata bahasa 

Indonesia agar memudahkan saya untuk untuk berinteraksi kepada para 

siswa dan para siswa dapat belajar dengan nyaman. 

1  1 



 

83 
 

P4 Persiapan saya ketika mengajar bahasa Inggris di kelas konteks Indonesia 

yaitu pertama kali saya mempersiapkan diri dengan banyak membaca buku 

bahasa Inggris dan begitu juga bahasa Indonesia. Saya selalu berlatih diri 

saya dengan menulis dan banyak menghafal kosa kata dalam bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia. saya mempersiapkan materi yang mudah 

dipahami oleh siswa dan mempersiapkan metode pembelajaran yang 

menarik agar siswa dapat belajar di kelas dengan tidak bosan. 

1  1 

 

Q4: Bagaimana anda memupuk hubungan yang positif dengan siswa anda dan menciptakan rasa komunitas kelas? 

Participant Q4 Teach with enthusiasm 

and passion 

Have a 

positive attitude 

Make 

learning fun 

Treat with 

respect 
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P1 Saya berusaha untuk bersikap tegas 

walaupun begitu saya juga berusaha 

membuat mereka merasa nyaman 

ketika berada di kelas bahasa Inggris 

dan saya juga berusaha untuk selalu 

memberikan salam hangat kepada para 

siswa memberikan perhatian dan 

membantu siswa untuk menyelesaikan 

masalah dalam pembelajaran, 

memberikan kesempatan para siswa 

untuk mengemukakan pendapat mereka 

karena dengan begitu para siswa akan 

lebih percaya diri dan lebih berani 

tampil dan juga selalu memberikan hal-

1 1 1 1 
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hal positif kepada siswa sehingga 

dengan hal-hal tersebut para siswa 

tidak akan merasa terbebani ketika 

berada didalam kelas. 
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P2 Saya berusaha untuk mengajar dengan 

sepenuh hati, dan juga berusaha untuk 

memiliki peran sebagai mengajar. Saya 

selalu memberikan salam hangat dan 

apresiasi atas kehadiran siswa agar 

siswa dapat memberikan kesan positif. 

Selain itu, siswa juga akan merasa 

dihargai. 

1 1  1 

P3 saya berusaha mengajar dan 

membangun keinginan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Inggris. Saya 

selalu memberi motivasi kepada siswa, 

dan ketika saya bertemu dengan 

mereka di dalam kelas ataupun di luar 

1 1   
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kelas saya selalu memberikan salam 

dan senyuman kepada mereka. 

sehingga dengan hal-hal tersebut akan 

membuat pengajaran semakin efektif 

untuk menginspirasi siswa. 

P4 saya berusaha bersikap tegas dan juga 

selalu memberi motivasi kepada 

mereka. saya berusaha membuat 

mereka merasa nyaman dan 

membangunkan hubungan antara guru 

dengan siswa yang baik agar bisa 

mendorong siswa dalam mengikuti 

proses belajar dan meningkatkan 

1  1  
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semangat mereka untuk belajar dengan 

asumsi materi pelajaran di kelas yang 

saya sampaikan menarik bagi mereka. 

 

Q5: Bagaimana anda menjaga diri anda tetap terlibat dan termotivasi dalam praktik mengajar anda dalam konteks kelas bahasa Indonesia? 

Participant Q5 Make 

self-avail able 

Make 

self-feel like can 

succeed 

Stay self-motiv ated 
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P1 Ketika melakukan kegiatan magang saya secara langsung 

terlibat dalam proses mengajar didalam kelas sebagaimana pe-

service teacher yang menggantikan guru asli siswa di sekolah 

tersebut. Tentunya dalam mengajar siswa secara langsung di 

dalam kelas memotivasi saya betul-betul harus menjadi seorang 

guru asing yang semestinya dan seharusnya. yang ajarkan 

disiplin dan bertanggung jawab dengan tugas. kemudian, yang 

memotivasi saya adalah keterlibatan saya dalam mengajar 

mereka merupakan bentuk implementasi nilai-nilai dan 

pengetahuan yang sudah saya dapatkan selama belajar di 

kampus, jadi saya harus benar-benar memaksimalkan performa 

saya sebagai guru magang yang merupakan cerminan program 

study saya yang sangat menaruh perhatian banyak kepada 

kesuksesan proses pengajaran dan penguasaan kelas bahkan 

1 1 1 
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menghidupkan kelas. 
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P2 Saya memiliki cita-cita menjadi seorang guru. 

Jadi, pada saat melakukan teaching practice itu 

sangat membuat saya bersemangat. Pada saat 

saya masuk kelas, saya mulai berinteraksi 

dengan siswa saya. Mereka juga adalah salah 

satu semangat saya dalam mengajar. saya 

berusaha untuk menjadi seorang guru asing 

yang baik. sebelum masuk kelas saya 

mempersiapkan materi dan kegiatan lainnya 

yang akan saya sampaikan di kelas. dengan 

adanya persiapan tersebut maka saya akan 

lebih percaya diri ketika mengajar, dan murid 

saya juga bisa mengerti dengan baik materi 

yang saya sampaikan. 

1  1 
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P3 Ketikamenjadi 

Preservice teacher, saya terlibat dalam 

mengajar. Akan tetapi tidak sepenuhnya, disini 

saya sebagai orang fasilitator dan motivator, 

memberikan arahan kepada mengenai hal-hal 

yang mereka tidak tahu dan 

memotivasi untuk menghidupkan semangat 

belajar. dengan memotivasi siswa untuk belajar 

secara langsung memberikan saya dampak 

yaitu untuk meningkatkan kemampuan saya 

dalam hal mengajar. 

  1 
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P4 saya memiliki cita-cita menjadi seorang guru 

bahasa Inggris. Mengajar itu salah satu hobi 

saya. Akan tetapi kadang saya terasa jenuh, 

cara saya supaya tetap termotivasi itu saya 

tanamkan ke diri saya kalau 

 1 1 

 mengajar itu penting dan siswa itu butuh 

pendidikan. 

   

 

Q6: Apa hal tersulit yang anda alami dalam praktik mengajar anda, dan bagaimana anda menangani masalah tersebut? 

Participant Q6 Less vocabulary Less practicing to speak 

English 

Students do 

not focus 
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P1 Masalah yang saya temui selama waktu teaching 

practice saya adalah sebagian dari siswa masih 

tetap berkomunikasi dalam bahasa daerah di 

dalam kelas bahasa Inggris. Jadi hal tersebut 

akan tersulit bagi guru asing seperti saya. Masih 

ada beberapa siswa yang belum memahami 

bahasa Indonesia umum dan hal itu akan 

membuat berkomunikasi dan menyampaikan 

pembelajaran didalam kelas menjadi sulit. 

sehingga saya harus mencari metode yang 

menarik dan gampang dipahami seperti contoh 

ketika berkomunikasi dengan siswa dan 

menjelaskan materi pembelajaran tersebut, saya 

akan menggunakan body language dan 

1 1  
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menggunakan bahan ajar untuk menjelaskan 

kepada siswa dan itu akan membuat mereka lebih 

dipahami apa yang disampaikan oleh saya. 
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P2 Hal yang tersulit bagi saya ketika melakukan 

teaching practice adalah saya ingin mengucapkan 

kata dalam bahasa Inggris karena bahasa inggris 

saya masuk kurang jelas 

1   

 

 sehingga siswa tidak dapat 

memahami apa yang saya 

katakan atau jelaskan. Akan 

tetapi saya berusaha belajar 

keras dan sering berlatih cara 

pengucapan kata dalam 

bahasa Inggris dengan benar 

dan jelas agar siswa bisa 

memahami apa yang 
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dikatakan atau dijelaskan 

oleh saya. 



 

98 
 

P3 Hal tersulit yang saya alami 

ketika mengajar di kelas 

yaitu menarik perhatian 

siswa ketika saya sedang 

menjelaskan materi karena 

mereka sering tidak tenang 

didalam kelas, menghadapi 

karakter siswa yang berbeda-

beda atau sikap dan perilaku 

siswa, menghadapi siswa 

terlalu pasif dan juga siswa 

yang kurang disiplin. 

sehingga saya harus banyak-

banyak memikirkan metode 

  1 
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atau strategi apa yang harus 

saya berikan kepada siswa 

agar mereka bisa mengikuti 

pembelajaran di kelas 

dengan baik contohnya saya 

membantu siswa yang pasif 

menjadi aktif dengan cara 

saya memberikan 

kesempatan kepada siswa 

tersebut untuk 

mengemukakan pendapatnya 

ketika sedang berdiskusi 

walaupun hanya sampai 5 

kalimat saja. kemudian saya 
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membuat strategi 

pembelajaran seperti 

membuat mereka bermain 

sambil belajar, dan juga 

menerapkan sistem plus 

minus bagi yang disiplin dan 

tidak disiplin. 
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P4 Hal tersulit yang saya alami 

ketika mengajar di kelas 

yaitu pemahaman bahasa 

Inggris dan juga Indonesia 

karena pengucapan dalam 

bahasa 

Inggris saya masih kurang 

tepat sehingga membuat 

siswa tidak dipahami apa 

yang dijelaskan 

 1  
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 oleh saya dan begitu juga 

ketika saya berusaha 

menggunakan bahasa 

Indonesia supaya mereka 

lebih paham dan nyaman 

ternyata mereka tambah 

pusing karena bahasa 

Indonesia saya juga masih 

belum tepat dan jelas ketika 

menjelaskan materi 

pembelajaran tersebut. 

sehingga hal-hal itu 

membuat saya banyak 

berpikir dan mencari metode 
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yang menarik dan mudah 

dipahami, dan juga saya 

selalu mempersiapkan diri 

dan selalu berlatih 

pronunciation dan juga 

memperbanyak kosa kata 

dalam bahasa Inggris dan 

Indonesia sebelum masuk ke 

kelas agar siswa dapat 

belajar dengan nyaman dan 

tidak bosan. 
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