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APPENDIXES 

 

Appendix 1 : Reflection Guidelines for Participants 

Nama       : 

Alamat email    : 

No Hp      : 

Nama sekolah (Tempat mengajar) : 

 

1. Utarakan perasaan atau emosi anda pada saat anda mengajar di kelas 

ketika anda masih menjadi seorang mahasiswa! 

2. Utarakan perasaan atau emosi anda pada saat anda pertama kali mengajar 

di kelas ketika anda sudah menjadi seorang guru (novice teacher)! 

3. Apakah ada perbedaan emosional ketika anda mengajar, sebelum dan 

setelah anda menjadi seorang guru (novice teacher)? 

4. Utarakan keinginan anda dalam menjadi seorang guru ketika anda masih 

menjadi seorang mahasiswa! 

5. Utarakan keinginan anda dalam menjadi seorang guru ketika anda sudah 

menjadi seorang guru (novice teacher)!
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Appendix 2 : 1
st
 Reflections from Participants  

Question 1 

Name Raw Data Coding 
Categori- 

zation 

Theme & 

Interpretation 
Theme Sub-Theme 

P1 

Senang sekaligus deg-degan karena saya harus benar-benar 

mengaplikasikan ilmu atau teori  praktik mengajar yang saya 

pelajari selama di bangku perkuliahan. Saya sedikit tegang 

karena takut akan ketidaksuksesan  saya dalam mengajar di kelas. 

Namun, saya senang bisa merasakan menjadi seorang guru dan 

mengajarkan bahasa inggris kepada siswa. Saya merasa bangga 

menjadi seorang guru bahasa Inggris, karena memang menjadi 

guru adalah cita-cita saya. Namun, hal itu saya rasakan ketika 

awal-awal masuk kelas, tapi semakin lama proses belajar 

mengajar yang saya lakukan, perasaan deg-degan saya menjadi 

tidak ada lagi karena sudah menyatu dengan antusias mengajar. 

Meskipun memang saya kadang kala takut akan menanggapi 

siswa yang nakal karena saya takut saya salah bertindak dan 

membuat siswa saya tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. 

Senang sekaligus deg-degan karena saya harus 

benar-benar mengaplikasikan ilmu atau teori  praktik 

mengajar yang saya pelajari selama di bangku 

perkuliahan. Saya sedikit tegang karena takut akan 

ketidaksuksesan  saya dalam mengajar di kelas. 

Namun, saya senang bisa merasakan menjadi seorang 

guru dan mengajarkan bahasa inggris kepada siswa. 

Saya merasa bangga menjadi seorang guru bahasa 

Inggris, karena memang menjadi guru adalah cita-

cita saya. Saya kadang kala takut akan menanggapi 

siswa yang nakal karena saya takut saya salah 

bertindak dan membuat siswa saya tidak menyukai 

pelajaran bahasa Inggris. 

Anxious, 

Enthusiasm, 

Pride 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 feelings 

 

Negative emotion 

Cemas akan gagal 

dalam mengajar 

 

Positive emotion 

senang/bangga 

karena bisa 

mengajar bahasa 

Inggris 

Personal-

emotional 

Before 

becoming 

Novice 

Teacher 

 

Negative 

feeling 

 

Positive 

feelings 

P2 

Ketika saya dulu masih berstatus menjadi mahasiswa dan 

ditugaskan untuk praktik mengajar atau PPL, saya merasa senang 

mengajar, karena siswa-siswi nya sangat kooperatif. Mereka 

sangat kompak dan aktif, dan hal itu yang membuat saya sangat 

senang dalam mengajar. 

Saya merasa senang mengajar, karena siswa-siswi 

nya sangat kooperatif. Mereka sangat kompak dan 

aktif, dan hal itu yang membuat saya sangat senang 

dalam mengajar. 

Enthusiasm P2 feeling 

 

Positive Emotion 

Senang saat 

mengajar 

Personal-

emotional 

Before 

becoming 

Novice 

Teacher  

Positive 

feeling 

P3 

Pengajaran pertama saya di ruang kelas asli (Sekolah) adalah saat 

magang PLP 1 di SMAN 1 Kendari. Saat itu, meskipun melalui 

banyak experienced di kelas volunteer di masyarakat pedesaan, 

rasanya sangat gugup saat pertama kali mengajar di kelas Unggul 

X MIA. Saya gugup karena itu adalah pertama kali mengajar di 

kelas sungguhan dan tambahan murid yg saya ajar waktu itu 

'katanya' murid unggulan pilihan terbaik. Oleh karena itu, saya 

merasa takut salah, takut tidak selevel dengan mereka di mana 

saya hanyalah seseorang yg besar dan dididik dari sekolah di 

pedeasaan. Saya merasa sangat minder dan khawatir saat pertama 

kali mengajar. 

Sangat gugup saat pertama kali mengajar di kelas . 

Saya gugup karena itu adalah pertama kali mengajar 

di kelas sungguhan dan tambahan murid yg saya ajar 

waktu itu 'katanya' murid unggulan pilihan terbaik. 

Oleh karena itu, saya merasa takut salah, takut tidak 

selevel dengan mereka di mana saya hanyalah 

seseorang yg besar dan dididik dari sekolah di 

pedeasaan. Saya merasa sangat minder dan khawatir 

saat pertama kali mengajar. 

Doubt, 

Anxious 

P3 feelings 

 

Negative 

Emotions 

Gugup dan 

khawatir atas 

terbatasnya ilmu 

pengetahuan 

Personal-

emotional 

Before 

becoming 

Novice 

Teacher 

 

Negative 

feelings 
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Question 2 

Name Raw Data Coding 
Categori- 

zation 
Theme & Interpretation Theme Sub-Theme 

P1 

Tentu saja saya sangat tegang karena ini pertemuan pertama saya 

dengan siswa, apalagi saya sama sekali belum pernah mengajar 

siswa di tingkat SMP. Namun, perasaan tegang yang saya rasa 

tidak setenggang waktu masih mahasiswa. Saya takut mereka 

lebih cuek dibandingkan tingkat SMA. Saya juga merasa senang 

karena bisa mengajar bahasa Inggris kepada siswa level SMP. 

Saya bisa mengaplikasikan beberapa metode pengajaran yang saya 

sudah dapatkan dari kampus. 

Saya sangat tegang karena ini pertemuan 

pertama saya dengan siswa, apalagi saya 

sama sekali belum pernah mengajar siswa 

di tingkat SMP. Saya takut mereka lebih 

cuek dibandingkan tingkat SMA. Saya 

juga merasa senang karena bisa mengajar 

bahasa Inggris kepada siswa level SMP. 

Skittish, Enjoy P1 feelings 

 

Negative emotion  

Gugup berhadapan 

dengan siswa level 

menengah 

 

Positive Emotions 

Senang/bangga karena 

menjadi seorang guru 

bahasa Inggris 

Personal-

emotional 

After 

becoming 

Novice 

Teacher  

 

Negative 

feeling 

 

Positive 

feeling 

P2 

Kadang enjoy kadang juga kesal apabila melihat respon siswa saya 

ketika belajar karena terlihat seperti tidak semangat. Siswa saya 

terkadang merasa semangat belajar, terkadang juga mereka seperti 

tidak ingin belajar bahasa Inggris. Hal tersebut berpengaruh 

terhadap perasaan saya ketika mengajar. 

Kadang enjoy kadang juga kesal apabila 

melihat respon siswa saya ketika belajar 

karena terlihat seperti tidak semangat. 

Siswa saya terkadang merasa semangat 

belajar, terkadang juga mereka seperti 

tidak ingin belajar bahasa Inggris. 

 

 

 

Enjoy, Peevish P2 feelings 

 

Negative emotion  

Kesal ketika siswa tidak 

semangat belajar 

 

Positive emotions 

Senang saat siswa 

semangat belajar bahasa 

Inggris 

Personal-

emotional 

After 

becoming 

Novice 

Teacher  

 

Negative 

feeling 

 

Positive 

feeling 

P3 

Pertama kali menjadi novice teacher, mengajar di kelas V B, saya 

sangat percaya diri baik itu dari segi keterampilan mengajar, ilmu 

tentang materi ajaran, hingga kemampuan managemen kelas dan 

aplikasi belajar (karena saat itu blended learning dilakukan). Saya 

merasa tidak mengkhawatirkan apapun karena saya yakin bahwa 

saya bisa dan cukup terampil menjadi guru mereka. Tambahan, 

menurut saya emosi tersebut dapat saya kendalikan karena telah 

banyak melalui praktik mengajar saat kuliah dan magang (I dan 

II). Saya telah percaya diri dengan paripurna bahwa saya dapat 

menghandle kelas tersebut. 

Saya sangat percaya diri baik itu dari segi 

keterampilan mengajar, ilmu tentang 

materi ajaran, hingga kemampuan 

managemen kelas dan aplikasi belajar 

(karena saat itu blended learning 

dilakukan). Saya merasa tidak 

mengkhawatirkan apapun karena saya 

yakin bahwa saya bisa dan cukup terampil 

menjadi guru mereka. 

Contentment, 

Conviction, 

Unworried 

P3 feelings 

 

Positive Emotions 

Percaya diri serta merasa 

layak menjadi seorang 

guru 

Personal-

emotional 

After 

becoming 

Novice 

Teacher 

 

Positive 

feelings 



 

 

70 

 

Question 3 

Name Raw Data Coding 
Categori- 

zation 

Theme & 

Interpretation 
Theme Sub-Theme 

P1 

Ada perbedaan emosi, saya pikir bahwa sebelum nya saya sudah pernah 

mengajar jadi saya merasa tidak terlalu tegang dari semasa jadi mahasiswa. 

Ketika jadi novice teacher, saya senang bisa mengamati siswa level SMP 

dan membayangkan sejauh mana kemampuan saya dalam menangani kelas 

mereka dibandingkan di level SMA. Kemudian saya juga senang bisa 

mengajar bahasa Inggris pada level SMP apalagi muridnya para tahfidz. 

Bagaimana saya mengajarkan bahasa inggris dengan sedikit mengaitkan 

contoh-contoh dalam pembelajaran dengan konteks islam seperti yg mereka 

kuasai. 

Ada perbedaan emosi, saya pikir 

bahwa sebelum nya saya sudah pernah 

mengajar jadi saya merasa tidak 

terlalu tegang dari semasa jadi 

mahasiswa. Ketika jadi novice teacher, 

saya senang bisa mengamati siswa 

level SMP dan membayangkan sejauh 

mana kemampuan saya dalam 

menangani kelas mereka. Saya juga 

senang bisa mengajar bahasa Inggris 

pada level SMP apalagi muridnya para 

tahfidz. 

Unworry, 

Proud, Happy 

P1 feelings 

 

Positive Emotions 

Senang dan bangga 

menjadi seorang 

guru bahasa Inggris 

Personal-

emotional 

After 

becoming 

Novice 

Teacher  

 

Positive 

feeling) 

P2 

Sama seperti pada saat saya menjadi seorang mahasiswa. Pengaruh siswa 

sangat mempengaruhi emosi atau perasaan saya ketika mengajar. 

Contohnya, saya senang dan bersemangat dalam mengajar ketika siswa saya 

tertarik dengan mata pelajaran yang saya jelaskan. Namun, saya sedih dan 

tidak bersemangat saat mengajar ketika siswa saya tidak memperhatikan dan 

tidak mendengarkan saya ketika saya mengajar. Perilaku siswa sangat 

mempengaruhi perasaan saya ketika mengajar. Namun, saya selalu berusaha 

untuk membuat suasana dan kondisi kelas selalu ceria. 

Saya senang dan bersemangat dalam 

mengajar ketika siswa saya tertarik 

dengan mata pelajaran yang saya 

jelaskan. Saya sedih dan tidak 

bersemangat saat mengajar ketika 

siswa saya tidak memperhatikan dan 

tidak mendengarkan saya ketika saya 

mengajar. 

Enjoy, 

Unenthusiasm 

P2 feelings 

 

Negative emotions 

Sedih dan tidak 

semangat ketika 

siswa tidak aktif 

 

Positive emotion 

Senang karena 

siswanya aktif 

Personal-

emotional 

After 

becoming 

Novice 

Teacher 

  

Positive 

feeling 

 

Negative 

feeling 

P3 

Perbedaan paling menonjol yaitu pada anxiety. Saat belum menjadi guru 

saya banyak merasa tidak percaya diri dan nerveous di sepanjang jam 

pelajaran. Saya takut terlihat tidak mampu sebagai guru. Takut salah dan 

takut di cap "bodoh" oleh siswa. Saat menjadi guru, saya sudah tidak takut 

salah. Saya menjadi lebih mampu mengolah emosi. Jika saya ragu atas 

sesuatu, misal terhadap pronounciation suatu kata. Saya tidak ragu 

mengatakan "saya periksa kembali, jangan sampai salah" kepada peserta 

didik. Mindset guru selalu benar sudah berubah. Saya lebih menerapkan 

prinsip "mencari kebenaran ilmu bersama" setelah menjadi guru. Itu 

Saat belum menjadi guru saya banyak 

merasa tidak percaya diri dan 

nerveous di sepanjang jam pelajaran. 

Saya takut terlihat tidak mampu 

sebagai guru. Takut salah dan takut di 

cap "bodoh" oleh siswa. Saat menjadi 

guru, saya sudah tidak takut salah. 

Saya menjadi lebih mampu mengolah 

emosi. Saya lebih santai menjelaskan 

Confidence, 

Undoubting, 

Unafraid, 

Unworry 

P3 feelings 

 

Positive Emotions 

Tidak cemas dan 

percaya diri 

menjadi seorang 

guru 

Personal-

emotional 

Before 

becoming 

Novice 

Teacher and 

after 

becoming 

Novice 

Teacher  
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membuat saya lebih santai menjelaskan materi, tidak gugup lagi, tidak 

khawatir berlebihan lagi. Positivenya, mindset tersebut membuka peluang 

siswa untuk mengoreksi, berdiskusi, serta menyanggah ide-ide di di kelas. 

Saya juga tidak menjadi terbata-bata karena gugup sepanjang 

kelas.Berkomunikasi dengan siswa juga dapat membangun relatedness di 

antara kami sehingga terbangun kelas yang nyaman. Selain mengajukan 

pertanyaan, hal yang saya lakukan untuk membangun kesadaran siswa yakni 

dengan memberikan bacaan kepada mereka. Bacaan tersebut di selesaikan di 

rumah dan setiap siswa mendapatkan satu paragraf. Harapan saya, kegiatan 

tersebut dapat memberikan kesadaran kepada siswa akan pentingnya belajar. 

materi, tidak gugup lagi, tidak 

khawatir berlebihan lagi. Saya juga 

tidak menjadi terbata-bata karena 

gugup sepanjang kelas 

Negative 

feeling 

 

Positive 

feelings 

 

Question 4 

Name Raw Data Coding 
Categori- 

zation 
Theme & Interpretation Theme Sub-Theme 

P1 

Saya ingin siswa saya menyukai cara mengajar saya 

sehingga mereka tertarik belajar bahasa Inggris. Saya 

ingin mereka benar-benar termotivasi belajar selama 

dikelas saya, begitupun dalam keaktifan dan 

berkolaborasi bersama teman-teman kelas mereka. 

Saya ingin mereka benar-benar mengerti apa yang 

saya sampaikan dan bisa mereka tangkap. Saya ingin 

mereka betul-betul memperhatikan saya selama 

menjelaskan dan mengerjakan tugas apa yg saya 

berikan. 

Saya ingin siswa saya menyukai cara mengajar saya 

sehingga mereka tertarik belajar bahasa Inggris. Saya 

ingin mereka benar-benar termotivasi belajar selama 

dikelas saya. Saya ingin mereka benar-benar mengerti 

apa yang saya sampaikan dan bisa mereka tangkap. 

Saya ingin mereka betul-betul memperhatikan saya 

selama menjelaskan dan mengerjakan tugas apa yg 

saya berikan. 

Be interest 

teacher, be 

motivating 

teacher 

(Hope) 

Teacher‟s motivations 

 

Menjadi guru yang menarik 

(dalam hal mengajar), dapat 

menjadi seorang guru yang 

memotivasi, menjadi guru 

yang dapat memberi 

pemahaman materi dengan 

baik 

Personal-

emotional 

Before 

becoming 

Novice Teacher 

 

Positive impact 

P2 

Siswa-siswi yang saya ajar ketika PPL maupun 

penelitian adalah siswa-siswi yang sangat kooperatif 

dan tidak membuat saya menjadi trauma atapun tidak 

berkeinginan menjadi guru. Dari mereka saya suka 

menjadi guru. 

Siswa-siswi yang saya ajar ketika PPL maupun 

penelitian adalah siswa-siswi yang sangat kooperatif 

dan tidak membuat saya menjadi trauma atapun tidak 

berkeinginan menjadi guru. Dari mereka saya suka 

menjadi guru. 

Excitement Students' effect 

 

P2 feeling 

Senang menjadi seorang guru 

karena siswa 

Personal-

emotional 

Before 

becoming 

Novice Teacher  

 

Positive impact 

P3 

Keinginan saya ketika menjadi guru dulu adalah saya 

ingin siswa saya menjadi orang-orang yang terampil 

dan rajin membaca serta berpengetahuan yang luas. 

Saya ingin siswa saya memenangkan banyak medali 

di ajang olimpiade. Saya ingin menjadi guru yang 

sukses dalam mendidik siswa saya. 

Saya ingin siswa saya menjadi orang-orang yang 

terampil dan rajin membaca serta berpengetahuan 

yang luas. Saya ingin siswa saya memenangkan 

banyak medali di ajang olimpiade. Saya ingin 

menjadi guru yang sukses dalam mendidik siswa 

saya. 

Be 

successful 

teacher 

(Hope) 

Students' effect 

 

Menjadi guru yang sukses 

mendidik siswa 

Personal-

emotional 

Before 

becoming 

Novice Teacher  

 

Positive impact 
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Question 5 

Name Raw Data Coding Categorization 
Theme & 

Interpretation 
Theme Sub-Theme 

P1 

Keinginan saya tidak jauh beda dengan ketika saya menjadi 

mahasiswa. Saya ingin siswa saya menyukai cara mengajar saya 

sehingga mereka tertarik belajar bahasa Inggris. Saya ingin mereka 

benar-benar termotivasi belajar salama dikelas saya, begitupun 

dalam keaktifan dan berkolaborasi bersama teman-teman kelas 

mereka. Saya ingin mereka benar-benar mengerti apa yang saya 

sampaikan dan bisa mereka tangkap. Saya ingin mereka betul-betul 

memperhatikan saya selama menjelaskan dan mengerjakan tugas 

apa yg saya berikan. Kemudian, saya juga ingin mereka selalu 

merindukan kelas saya dan semangat setiap kali belajar bahasa 

inggris. 

Saya ingin siswa saya 

menyukai cara mengajar 

saya sehingga mereka 

tertarik belajar bahasa 

Inggris. Saya ingin mereka 

benar-benar termotivasi 

belajar salama dikelas 

saya, begitupun dalam 

keaktifan dan 

berkolaborasi bersama 

teman-teman kelas 

mereka. Saya ingin mereka 

benar-benar mengerti apa 

yang saya sampaikan dan 

bisa mereka tangkap. Saya 

ingin mereka betul-betul 

memperhatikan saya 

selama menjelaskan dan 

mengerjakan tugas apa yg 

saya berikan. 

be an interest 

teacher, be a 

motivating 

teacher (Hope) 

Teacher‟s 

motivations 

 

P1 aspiration 

Menjadi guru 

yang menarik 

(dalam hal 

mengajar), dapat 

menjadi seorang 

guru yang 

memotivasi, 

menjadi guru 

yang dapat 

mmeberi 

pemahaman 

materi dengan 

baik, serta ingin 

menjadi guru 

yang selalu 

ditunggu-tunggu 

Personal-

emotional 

After becoming Novice 

Teacher  

 

Positive impact 

P2 

Awal masuk di sekolah yang tempat saya mengajar sekarang 

terkadang saya menjadi kurang semangat, namun juga terkadang 

merasa tertantang dan berfikir bagaimana agar siswa-siswi ini 

sedikit memiliki semangat belajar maka dari itu saya sering 

mengubah strategi mengajar dan menerapkan ilmu yg saya dapat 

ketika di perkuliahan dan Alhamdulillah it is worth it. Harapan saya 

saya ingin menjadi guru yang selalu ceria, dan tidak selalu 

bergantung pada sikap siswa kepada saya. 

saya menjadi kurang 

semangat. Namun juga 

terkadang merasa 

tertantang dan berfikir 

bagaimana agar siswa-

siswi ini sedikit memiliki 

semangat belajar maka 

dari itu saya sering 

mengubah strategi 

mengajar dan menerapkan 

ilmu yg saya dapat ketika 

Loss enthusiasm, 

hope 

Negative Emotion 

 

P2 feeling 

Kurang semangat 

dalam mengajar 

Personal-

emotional 

After becoming Novice 

Teacher 

 

Negative feeling 

 

Positive impact 
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di perkuliahan dan 

Alhamdulillah it is worth 

it. Harapan saya saya ingin 

menjadi guru yang selalu 

ceria, dan tidak selalu 

bergantung pada sikap 

siswa kepada saya. 

P3 

Saat dihadapkan dengan kenyataan menjadi seorang guru 

sungguhan, keinginan saya adalah menemukan kekuatan atau 

keterampilan siswa yang memiliki masalah dengan kemampuan 

otak mereka. Contohnya salah satu siswa saya mengalami disleksia 

akut, saya ingin sekali menemukan keterampilannya agar dia 

memiliki 1 kekuatan setidaknya. Selain itu, saya berkeinginan kuat 

agar siswa yang telah saya ajar tersebut menyimpan dalam-dalam 

prinsip bahwa "tidak harus menguasai semua hal untuk menjadi 

pintar". Ahli dan mengetahui 1 bidang passion mereka lebih baik 

dari pada mengetahui banyak bidang tapi sedikit. Ketiga, untuk 

saya sendiri, saya ingin menjadi guru yang senantiasa belajar setiap 

saat dan memiliki pengetahuan yang luas. Tidak berhenti hanya di 

S1 tapi melanjutkan pendidikan setinggi2nya walau hanya bekerja 

menjadi guru SD yang kata orang "hanya butuh sedikit 

pengetahuan". Saya ingin menjadi guru yang menakjubkan dan 

setidaknya pantas mengajar. 

Keinginan saya adalah 

menemukan kekuatan atau 

keterampilan siswa yang 

memiliki masalah dengan 

kemampuan otak mereka. 

Saya ingin menjadi guru 

yang senantiasa belajar 

setiap saat dan memiliki 

pengetahuan yang luas. 

Saya ingin menjadi guru 

yang menakjubkan dan 

setidaknya pantas 

mengajar.  

be an etensive 

knowledgeable 

teacher, be 

suitable teacher 

(Hope) 

Teacher‟s 

motivations 

 

P3 aspiration 

Menjadi guru 

yang mengerti 

kebutuhan siswa, 

menjadi guru 

yang memiliki 

pengetahuan yang 

luas agar pantas 

menjadi guru 

yang baik 

Personal-

emotional 

After becoming Novice 

Teachers  

 

Positive impact 
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Appendix 3: Interview Guidelines 

● For Risa as 1
st
 participant 

1. (1
st
 & 4

th
 Questions, 1

st
 Theme) 

a. Anda mengatakan bahwa anda tegang dan takut jikalau anda tidak 

sukses dalam mengajar. Berdasarkan statement tersebut, apasih 

konsep sukses mengajar menurut anda? Dan apakah perasaan 

tegang dan takut yang anda miliki pada saat itu menghambat 

proses pekerjaan anda sebagai seorang guru? 

b. Anda mengatakan bahwa anda senang dan bangga menjadi guru 

Bahasa Inggris serta ingin menjadi guru yang menarik. Lalu 

dengan cara seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut? Dan 

apakah anda merasa sudah menjadi guru yang memang anda 

harapkan? 

c. Anda mengatakan bahwa anda merasa deg-degan pada awal 

mengajar. Faktor atau pikiran seperti apa yang anda pikirkan pada 

saat itu sehingga anda merasa deg-degan?  

d. Anda mengatakan bahwa anda takut menghadapi siswa atau takut 

salah bertindak sehingga mungkin akan membuat siswa anda tidak 

menyukai Bahasa Inggris. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

bagaimanasih konsep seorang guru yang anda miliki pada saat itu? 

Apakah anda menganggap bahwa seorang guru itu harus 

sempurna? I mean tidak boleh salah dalam mengajar? Kemudian 

apa yang anda lakukan atas rasa takut anda?  
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e. Anda mengatakan bahwa anda ingin menjadi guru yang bisa 

memotivasi siswa. Nah pada saat itu, hal seperti apa yang nada 

lakukan untuk bisa menjadi guru yang anda harapkan? Dan 

apakah anda memandang diri anda sudah menjadi guru yang anda 

harapkan? 

2. (2
nd

 & 5
th

 Questions, 2
nd

 Theme) 

a. Anda mengatakan bahwa anda merasa tegang menghadapi level 

smp. Nah apakah dari ketegangan tersebut membuat anda 

kehilangan tujuan menjadi seorang guru? 

b. Anda mengatakan bahwa anda takut jika siswa SMP akan lebih 

cuek. Lalu bagaimana kemudian anda mengelola perasaan takut 

tersebut?  

c. Anda mengatakan anda ingin menjadi guru yang menyenangkan. 

Apakah anda merasa sudah menjadi guru yang seperti yang anda 

harapkan? Jika iya, cara seperti apa yang anda lakukan? 

3. (3
rd

 Question, 3
rd

 Theme) 

a. Anda mengatakan bahwa setelah menjadi novice teacher, anda 

tidak terlalu merasa tegang atau tidak terlalu takut menghadapi 

siswa. Apasih yang ada di benak anda pada saat masih pre-service 

dan setelah menjadi novice teacher?  

b. Anda mengatakan bahwa anda lebih senang mengajar setelah 

menjadi novice teacher. Berdasarkan statement tersebut, apakah 

ada perbedaan pandangan anda sebagai seorang guru sebelum dan 

sesudah anda menjadi novice teacher? Terus ada tidak perubhan 

pandangan anda sebagai seorang guru selama masih mahasiswa 

dan anda menjadi novice teacher?  
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● For Ika as 2
nd

 participant 

1. (1
st
 & 4

th
 Questions, 1

st
 Theme) 

a. Anda mengatakan bahwa anda suka dan senang mejadi seorang 

guru karena para siswa-siswi yang aktif. Kemudian apa yang anda 

lakukan untuk terus mempertahankan perasaan positif yang anda 

miliki? Lalu pada saat itu, apasih tujuan mengajar anda dan 

bagaimana anda mendefinisikan diri anda pada saat itu? Apakah 

anda sudah menjadi seorang guru yang anda harapkan? 

2. (2
nd

 & 5
th

 Questions, 2
nd

 Theme) 

a. Anda mengatakan Ketika anda tidak semangat untuk mengajar 

karena pengaruh dari siswa, anda menerapkan strategi serta ilmu 

yang anda dapatkan selama proses perkuliahan. Bisakah anda 

memberi contoh sesuai dengan pengalaman anda? 

4. (3
rd

 Question, 3
rd

 Theme) 

a. Apakah ada perbedaan pandangan seorang guru pada diri anda 

sewaktu anda masih menjadi pre-service dan setelah anda menjadi 

seorang novice teacher?  

● For Novi as 3
rd

 participant 

1. (1
st
 & 4

th
 Questions, 1

st
 Theme) 

a. Sesuai dengan pernyataan anda yang mengatakan bahwa Ketika 

anda masih seorang pre-service, anda merasakan berbagai emosi 

negative seperti gugup, takut, bahkan minder atau tidak memiliki 
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rasa percaya diri. Apakah perasaan tersebut kemudian menjadi 

penghambat bagi anda sebagai seorang guru dalam mengajar? 

Ataukah malah sebaliknya? Dan bagaimana anda mengelola 

perasaan negative tersebut? 
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Appendix 4: The Answers from Reflections and Interview 

1st & 4th Questions 

Name Raw Data Coding 
Categori- 

zation 

Theme & 

Interpretation 
Theme Sub-Theme 

P1 

Senang sekaligus deg-degan karena saya harus benar-benar mengaplikasikan 

ilmu atau teori  praktik mengajar yang saya pelajari selama di bangku 

perkuliahan. Saya sedikit tegang karena takut akan ketidaksuksesan  saya 

dalam mengajar di kelas. Namun, hal itu saya rasakan ketika awal-awal 

masuk kelas, semakin lama proses belajar mengajar yang saya lakukan, 

perasaan deg-degan saya menjadi tidak ada lagi karena sudah menyatu 

dengan antusias mengajar. Pada awal pengajaran, walaupun saya merasa 

takut akan gagal, hal tersebut tidak menurunkan semangat saya dalam 

mengajar. Saya malah berpikir untuk bisa menjadi guru yang sukses. Saya 

biasa menyiapkan game dan juga brainstorming untuk siswa sebelum 

mengajar, dengan harapan siswa saya bisa memahami apa yang saya 

jelaskan dan saya berharap mereka bisa aktif di kelas saya. Tetapi, saya juga 

memberikan batasan untuk memberikan game, karena biasa jika terlalu 

banyak memberikan game, mereka malah jadi malas untuk belajar. Jadi, 

saya biasa memberikan game untuk selingan ketika melihat para siswa 

sudah merasa bosan atau jenuh di kelas. Kemudian, kadang kala saya juga 

takut akan menanggapi siswa yang nakal karena saya takut saya salah 

bertindak dan membuat siswa saya tidak menyukai saya dan juga pelajaran 

bahasa Inggris. Namun, saya tidak boleh terus merasa takut. Dan hal yang 

biasa saya lakukan untuk mengatasi rasa takut tersebut yaitu dengan cara 

menjadi guru yang friendly. Saya biasa mengajak siswa saya mengobrol atau 

menyuruh mereka melakukan hal-hal kecil seperti “boleh minta tolong 

hapuskan papan tulis”, “boleh bantu ibu membagikan lembar soal” dan 

lainnya. Dan saya pikir dengan melalui pendekatan seperti itu siswa saya 

akan merasa dekat dengan saya sehingga mereka tidak sungkan dan takut 

kepada saya. Dan saya rasa metode pendekatan tersebut sangat bagus, karna 

saya berpikir bahwa ketika mereka merasa dekat dengan saya, mereka  

menyukai saya, mereka juga akan mudah untuk menerima penjelasan materi 

dari saya sehingga mereka bisa memahami materi yang saya ajarkan. Saya 

juga senang dan merasa bangga menjadi seorang guru bahasa Inggris, karena 

memang menjadi guru adalah cita-cita saya. Saya ingin siswa saya menyukai 

Senang sekaligus deg-degan. Saya sedikit 

tegang karena takut akan ketidaksuksesan  

saya dalam mengajar di kelas. Namun, hal itu 

saya rasakan ketika awal-awal masuk kelas, 

semakin lama proses belajar mengajar yang 

saya lakukan, perasaan deg-degan saya 

menjadi tidak ada lagi karena sudah menyatu 

dengan antusias mengajar. Pada awal 

pengajaran, walaupun saya merasa takut akan 

gagal, hal tersebut tidak menurunkan 

semangat saya dalam mengajar. Saya malah 

berpikir untuk bisa menjadi guru yang sukses. 

Kemudian, kadang kala saya juga takut akan 

menanggapi siswa yang nakal karena saya 

takut saya salah bertindak dan membuat siswa 

saya tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. 

Namun, saya tidak boleh terus merasa takut. 

Dan hal yang biasa saya lakukan untuk 

mengatasi rasa takut tersebut yaitu dengan 

cara menjadi guru yang friendly. Saya juga 

senang dan merasa bangga menjadi seorang 

guru bahasa Inggris, karena memang menjadi 

guru adalah cita-cita saya. Saya ingin siswa 

saya menyukai cara mengajar saya sehingga 

mereka tertarik belajar bahasa Inggris. Selain 

itu, saya juga ingin siswa saya benar-benar 

termotivasi belajar selama dikelas. Untuk 

menjadi sosok guru yang memotivasi siswa, 

biasa saya memberikan nasihat-nasihat 

pendek atau memberitahu mereka betapa 

pentingnya Bahasa inggris bagi kehidupan. 

Anxious, 

Skittish 

(afraid), 

Enthusiasm, 

Pride, Hope 

(be interest 

teacher, be 

motivating 

teacher) 

P1 feelings 

 

Negative 

emotion 

Cemas dan 

takut akan 

kegagalan 

dalam 

mengajar 

 

Positive 

emotion 

- Senang/ 

bangga 

karena bisa 

mengajar 

bahasa 

Inggris 

- (Teacher‟s 

motivations) 

Menjadi 

guru yang 

menarik 

(dalam hal 

mengajar), 

dapat 

menjadi 

seorang 

guru yang 

During 

being pre-

service 

teacher or 

before 

being 

novice 

teachers 

 

Negative 

emotions 

experienced 

 

Positive 

emotions 

experienced 
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cara mengajar saya sehingga mereka tertarik belajar bahasa Inggris. Saya 

rasa untuk menjadi guru yang menarik yaitu dengan memberikan beberapa 

game selama di kelas dan juga menjadi guru yang friendly, dan saya fikir 

saya telah menjadi guru yang seperti itu, guru yang menyenangkan bagi 

siswa saya. Selain itu, saya juga ingin siswa saya benar-benar termotivasi 

belajar selama dikelas. Untuk menjadi sosok guru yang memotivasi siswa, 

biasa saya memberikan nasihat-nasihat pendek atau memberitahu mereka 

betapa pentingnya Bahasa inggris bagi kehidupan. Salah satu nasihat yang 

saya berikan yakni “Bahasa Inggris itu sangat penting dan dibutuhkan dalam 

dunia pekerjaan. Jadi, sangat beruntung sekali orang yang bisa mendapatkan 

pelajaran Bahasa Inggris. Jadi, untuk kalian, karna di sekolah kita belajar 

Bahasa inggris kalian harus betul-betul untuk belajar, kalian juga bisa 

memanfaatkan ibu guru untuk belajar.” Kemudian saya ingin siswa saya 

aktif dan berkolaborasi bersama teman-teman kelas mereka. Biasanya saya 

memberikan game dalam bentuk berkelompok agar mereka benar-benar 

aktif untuk berinteraksi satu sama lain. Saya ingin mereka benar-benar 

mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa mereka tangkap. Saya ingin 

mereka betul-betul memperhatikan saya selama menjelaskan dan 

mengerjakan tugas apa yg saya berikan. Dan usaha yang biasa saya lakukan 

ialah dengan cara membuat brainstorming dan menjelaskannya kepada siswa 

saya. 

Kemudian saya ingin siswa saya aktif dan 

berkolaborasi bersama teman-teman kelas 

mereka. Biasanya saya memberikan game 

dalam bentuk berkelompok agar mereka 

benar-benar aktif untuk berinteraksi satu sama 

lain. Saya ingin mereka benar-benar mengerti 

apa yang saya sampaikan dan bisa mereka 

tangkap. Saya ingin mereka betul-betul 

memperhatikan saya selama menjelaskan dan 

mengerjakan tugas apa yg saya berikan. Dan 

usaha yang biasa saya lakukan ialah dengan 

cara membuat brainstorming. 

memotivasi, 

menjadi 

guru yang 

dapat 

memberi 

pemahaman 

materi 

dengan baik 

P2 

Ketika saya dulu masih berstatus menjadi mahasiswa dan ditugaskan untuk 

praktik mengajar atau PPL, saya merasa senang mengajar, karena siswa-

siswi nya sangat kooperatif. Mereka sangat kompak dan aktif, dan hal itu 

yang membuat saya sangat senang dalam mengajar. Siswa-siswi yang saya 

ajar ketika PPL maupun penelitian adalah siswa-siswi yang sangat 

kooperatif dan tidak membuat saya menjadi trauma atapun tidak 

berkeinginan menjadi guru. Dari mereka saya suka menjadi guru. Saya biasa 

membuat game untuk siswa-siswi saya di kelas. Saya sangat senang bermain 

game dengan siswa-siswi saya di kelas dan mereka juga sangat antusias 

sekali di kelas saya. Dan memang saya ingin menjadi guru yang 

menyenangkan bagi siswa. Dan saya rasa saya sudah mencapai tujuan saya 

dalam mengajar yaitu saya ingin menjadi guru yang menyenangkan dan 

yang disukai oleh siswa-siswi saya. 

Saya merasa senang mengajar, karena siswa-

siswi nya sangat kooperatif. Mereka sangat 

kompak dan aktif, dan hal itu yang membuat 

saya sangat senang dalam mengajar. Siswa-

siswi yang saya ajar ketika PPL maupun 

penelitian adalah siswa-siswi yang sangat 

kooperatif dan tidak membuat saya menjadi 

trauma atapun tidak berkeinginan menjadi 

guru. Dari mereka saya suka menjadi guru. 

Saya sangat senang bermain game dengan 

siswa-siswi saya di kelas dan mereka juga 

sangat antusias sekali di kelas saya. Dan 

memang saya ingin menjadi guru yang 

menyenangkan bagi siswa. Iya, saya rasa saya 

sudah mencapai tujuan saya dalam mengajar 

Happy, 

Excitement  

P2 feeling 

 

Positive 

Emotion 

Senang saat 

mengajar dan 

suka menjadi 

seorang guru 

 

During 

being pre-

service 

teacher or 

before 

being 

novice 

teachers 

 

Positive 

emotions 

experienced 
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yaitu saya ingin menjadi guru yang 

menyenangkan dan yang disukai oleh siswa-

siswi saya. 

P3 

Pengajaran pertama saya di ruang kelas asli (Sekolah) adalah saat magang 

PLP 1 di SMAN 1 Kendari. Saat itu, meskipun melalui banyak experienced 

di kelas volunteer di masyarakat pedesaan, rasanya sangat gugup saat 

pertama kali mengajar di kelas Unggul X MIA. Saya gugup karena itu 

adalah pertama kali mengajar di kelas sungguhan dan tambahan murid yg 

saya ajar waktu itu 'katanya' murid unggulan pilihan terbaik. Oleh karena 

itu, saya merasa takut salah, takut tidak selevel dengan mereka di mana saya 

hanyalah seseorang yg besar dan dididik dari sekolah di pedeasaan. Saya 

merasa sangat minder dan khawatir saat pertama kali mengajar. Namun, 

perasaan gugup dan takut saya tersebut tidak menjadikan saya kemudian 

kehilangan tujuan dalam mengajar. Saya melawan perasaan takut saya 

dengan cara menyiapkan bahan ajar yang benar-benar sempurna, seperti 

menyiapkan beberapa permainan, lagu, dan ice breaking yang bisa saya 

gunakan di kelas. Selain itu, saya juga menyiapkan bahan bacaan yang 

menarik bagi siswa saya, karena saya ingin siswa saya menjadi orang-orang 

yang terampil dan rajin membaca serta berpengetahuan yang luas. Saya 

ingin siswa saya memenangkan banyak medali di ajang olimpiade, dan 

dengan cara tersebut saya berharap saya bisa menjadi guru yang sukses 

dalam mendidik siswa saya. Dan ya, saya pikir saya sudah menjadi guru 

yang saya harapkan, karena saya berhasil memberikan apa yang telah saya 

persiapkan untuk siswa saya. 

Rasanya sangat gugup saat pertama kali 

mengajar di kelas Unggul X MIA. Saya 

gugup karena itu adalah pertama kali 

mengajar di kelas sungguhan dan tambahan 

murid yg saya ajar waktu itu 'katanya' murid 

unggulan pilihan terbaik. Oleh karena itu, 

saya merasa takut salah, takut tidak selevel 

dengan mereka di mana saya hanyalah 

seseorang yg besar dan dididik dari sekolah di 

pedeasaan. Saya merasa sangat minder dan 

khawatir saat pertama kali mengajar. Namun, 

perasaan gugup dan takut saya tersebut tidak 

menjadikan saya kemudian kehilangan tujuan 

dalam mengajar. Saya melawan perasaan 

takut saya dengan cara menyiapkan bahan 

ajar yang benar-benar sempurna, seperti 

menyiapkan beberapa permainan, lagu, dan 

ice breaking yang bisa saya gunakan di kelas. 

Selain itu, saya juga menyiapkan bahan 

bacaan yang menarik bagi siswa saya, karena 

ya ingin siswa saya menjadi orang-orang 

yang terampil dan rajin membaca serta 

berpengetahuan yang luas. Saya ingin siswa 

saya memenangkan banyak medali di ajang 

olimpiade, dan dengan cara tersebut saya 

berharap saya bisa menjadi guru yang sukses 

dalam mendidik siswa saya. 

Skittish, 

Anxious, 

Hope (Be 

successful 

teacher) 

P3 feelings 

 

Negative 

Emotions 

Gugup dan 

khawatir atas 

terbatasnya 

ilmu 

pengetahuan 

 

Positive 

Emotion 

(Students' 

effect) 

 

Menjadi guru 

yang sukses 

mendidik 

siswa 

During 

being pre-

service 

teacher or 

before 

being 

novice 

teachers 

 

Negative 

emotions 

experienced 
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Question 2 

Name Raw Data Coding 
Categori- 

zation 

Theme & 

Interpretation 
Theme Sub-Theme 

P1 

Tentu saja saya sangat tegang karena ini pertemuan pertama saya 

(sebagai guru tetap) dengan siswa, apalagi saya sama sekali belum 

pernah mengajar siswa di tingkat SMP. Saya takut mereka lebih cuek 

dibandingkan tingkat SMA. Namun, rasa tegang dan takut saya malah 

menjadikan saya merasa tertantang untuk menjadi seorang guru yang 

lebih baik lagi. Saya biasa mengelola emosi saya dengan cara 

menyiapkan bahan ajar dengan sebaik-baiknya serta saya harus 

menguasai dan memahami betul apa yang akan saya ajarkan kepada 

siswa saya di kelas, sehingga saya merasa percaya diri telah menjadi 

guru yang baik. Selain itu, saya juga merasa senang karena bisa 

mengajar bahasa Inggris kepada siswa level SMP. Saya bisa 

mengaplikasikan beberapa metode pengajaran yang saya sudah 

dapatkan dari kampus, seperti memberi pemahaman melalui 

brainstorming kemudia menjelaskannya satu persatu. Aku senang kdan 

merasa puas karena bisa memanfaatkan ilmu yang aku punya kepada 

siswa ku. Dan keinginan saya tidak jauh beda dengan ketika saya 

menjadi mahasiswa. Saya ingin siswa saya menyukai cara mengajar 

saya sehingga mereka tertarik belajar bahasa Inggris. Saya ingin 

mereka benar-benar termotivasi belajar salama dikelas saya, begitupun 

dalam keaktifan dan berkolaborasi bersama teman-teman kelas mereka. 

Saya ingin mereka benar-benar mengerti apa yang saya sampaikan dan 

bisa mereka tangkap. Saya ingin mereka betul-betul memperhatikan 

saya selama menjelaskan dan mengerjakan tugas apa yg saya berikan. 

Kemudian, saya juga ingin mereka selalu merindukan kelas saya dan 

semangat setiap kali belajar bahasa inggris. dan metode serta strategi 

yang saya gunakan juga tidak jauh berbeda Ketika saya masih menjadi 

pre-service teacher, seperti memberikan game dan juga membuat 

brainstorming untuk mereka. Saya juga selalu berusaha untuk bisa 

dekat dengan siswa dan menjadi guru yang friendly. Dan untuk pada 

level smp ini, saya lebih memperhatikan siswa saya. Berbeda pada saat 

saya masih mengajar pada level sma pada saat masih menjadi pre 

service. Setelah menjadi novice teacher dan mengajar pada level smp 

ini saya benar-benar menyiapkan dan lebih memperhatikan kondisi 

saya sangat tegang karena ini pertemuan 

pertama saya (sebagai guru tetap) dengan 

siswa, apalagi saya sama sekali belum 

pernah mengajar siswa di tingkat SMP. 

Saya takut mereka lebih cuek. Namun, 

rasa tegang dan takut saya malah 

menjadikan saya merasa tertantang untuk 

menjadi seorang guru yang lebih baik 

lagi. Saya biasa mengelola emosi saya 

dengan cara menyiapkan bahan ajar 

dengan sebaik-baiknya serta saya harus 

menguasai dan memahami betul apa 

yang akan saya ajarkan kepada siswa 

saya di kelas sehingga saya merasa 

percaya diri telah menjadi guru yang 

baik. Selain itu, saya juga merasa senang 

karena bisa mengajar bahasa Inggris 

kepada siswa level SMP. Saya bisa 

mengaplikasikan beberapa metode 

pengajaran yang saya sudah dapatkan 

dari kampus, seperti memberi 

pemahaman melalui brainstorming 

kemudia menjelaskannya satu persatu. 

Saya ingin siswa saya menyukai cara 

mengajar saya sehingga mereka tertarik 

belajar bahasa Inggris. Saya ingin 

mereka benar-benar termotivasi belajar 

salama dikelas saya. Saya ingin mereka 

benar-benar mengerti apa yang saya 

sampaikan dan bisa mereka tangkap. 

Saya ingin mereka betul-betul 

memperhatikan saya. saya juga ingin 

mereka selalu merindukan kelas saya dan 

Skittish, Pride, 

Hope (be an 

interest 

teacher, be a 

motivating 

teacher) 

P1 feelings 

 

Negative emotion  

Gugup berhadapan 

dengan siswa level 

menengah 

 

Positive Emotions 

Senang/bangga 

karena menjadi 

seorang guru bahasa 

Inggris 

 

Menjadi guru yang 

menarik (dalam hal 

mengajar), dapat 

menjadi seorang guru 

yang memotivasi, 

menjadi guru yang 

dapat mmeberi 

pemahaman materi 

dengan baik, serta 

ingin menjadi guru 

yang selalu ditunggu-

tunggu 

After 

being 

Novice 

Teacher  

 

Negative 

emotions 

experienced 

 

Positive 

emotions 

experienced 
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siswa, seperti bagaimana dunia mereka, apa yang kira-kira bisa 

membuat saya dan mereka merasa cocok dan dekat. 

semangat setiap kali belajar bahasa 

inggris. dan metode serta strategi yang 

saya gunakan juga tidak jauh berbeda. 

P2 

Kadang enjoy kadang juga kesal apabila melihat respon siswa saya 

ketika belajar karena terlihat seperti tidak semangat. Siswa saya 

terkadang merasa semangat belajar, terkadang juga mereka seperti 

tidak ingin belajar bahasa Inggris. Hal tersebut berpengaruh terhadap 

perasaan saya ketika mengajar.  

Awal masuk di sekolah yang tempat saya mengajar sekarang terkadang 

saya menjadi kurang semangat, namun juga terkadang merasa 

tertantang dan berfikir bagaimana agar siswa-siswi ini sedikit memiliki 

semangat belajar maka dari itu saya sering mengubah strategi mengajar 

dan menerapkan ilmu yg saya dapat ketika di perkuliahan dan 

Alhamdulillah it is worth it. Biasanya, Ketika saya merasa bahwa 

siswa-siswi saya kurang semangat untuk belajar saya tidak 

memberikan mereka materi. Saya hanya memberikan game atau lagu-

lagu yang bisa dinyanyikan bersama. Tujuan saya itu bukan hanya 

membuat siswa-siswi saya pintar tetapi saya juga ingin mereka 

menyukai kelas Bahasa Inggris yang saya pegang karna saya percaya 

bahwa jika siswa-siswi saya menyukai kelas saya, mereka akan cepat 

memahami pelajaran yang saya berikan. Untuk itu, harapan saya yaitu 

saya ingin menjadi guru yang selalu ceria, dan tidak selalu bergantung 

pada sikap siswa kepada saya. Karna saya ingin menjadi professional 

dalam mengajar. Selanjtnya, Ketika saya melihat siswa dan siswi saya 

merasa sangat bersemangat untuk belajar, saya memberikan full materi 

kepada mereka. Dan saya juga memberikan beberapa game dan lagu 

agar suasana di kelas tidak membosankan. Saya selalu berusaha untuk 

membuat kondisi di kelas selalu bagus (tidak membosankan) bagi saya 

dan juga bagi siswa siswi saya. 

Kadang enjoy kadang juga kesal. Awal 

masuk di sekolah yang tempat saya 

mengajar sekarang terkadang saya 

menjadi kurang semangat, namun juga 

terkadang merasa tertantang dan berfikir 

bagaimana agar siswa-siswi ini sedikit 

memiliki semangat belajar maka dari itu 

saya sering mengubah strategi mengajar 

dan menerapkan ilmu yg saya dapat 

ketika di perkuliahan. Harapan saya yaitu 

saya ingin menjadi guru yang selalu 

ceria, dan tidak selalu bergantung pada 

sikap siswa kepada saya. Karna saya 

ingin menjadi professional dalam 

mengajar. 

Enjoy, 

Peevish, Loss 

Enthusiasm, 

Hope 

P2 feelings 

 

Negative emotion  

Kesal ketika siswa 

tidak semangat 

belajar, dan kurang 

semangat dalam 

mengajar 

 

Positive emotions 

Senang saat siswa 

semangat belajar 

bahasa Inggris dan 

ingin menjadi guru 

yang selalu ceria 

After 

being 

Novice 

Teacher  

 

Negative 

emotions 

experienced 

 

Positive 

emotions 

experienced 

P3 

Pertama kali menjadi novice teacher, mengajar di kelas V B, saya 

sangat percaya diri baik itu dari segi keterampilan mengajar, ilmu 

tentang materi ajaran, hingga kemampuan managemen kelas dan 

aplikasi belajar (karena saat itu blended learning dilakukan). Saya 

merasa tidak mengkhawatirkan apapun karena saya yakin bahwa saya 

bisa dan cukup terampil menjadi guru mereka. Tambahan, menurut 

saya emosi tersebut dapat saya kendalikan karena telah banyak melalui 

saya sangat percaya diri baik itu dari segi 

keterampilan mengajar, ilmu tentang 

materi ajaran, hingga kemampuan 

managemen kelas dan aplikasi belajar 

(karena saat itu blended learning 

dilakukan). Saya merasa tidak 

mengkhawatirkan apapun karena saya 

Confidence, 

Unworried, 

Hope (be an 

etensive 

knowledgeable 

teacher, be 

suitable 

P3 feelings 

 

Positive Emotions 

Percaya diri serta 

merasa layak menjadi 

seorang guru 

 

After 

being 

Novice 

Teacher 

 

Positive 

emotions 

experienced 
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praktik mengajar saat kuliah dan magang (I dan II). Saya telah percaya 

diri dengan paripurna bahwa saya dapat menghandle kelas tersebut. 

Saat dihadapkan dengan kenyataan menjadi seorang guru sungguhan, 

keinginan saya adalah menemukan kekuatan atau keterampilan siswa 

yang memiliki masalah dengan kemampuan otak mereka. Contohnya 

salah satu siswa saya mengalami disleksia akut, saya ingin sekali 

menemukan keterampilannya agar dia memiliki 1 kekuatan setidaknya. 

Selain itu, saya berkeinginan kuat agar siswa yang telah saya ajar 

tersebut menyimpan dalam-dalam prinsip bahwa "tidak harus 

menguasai semua hal untuk menjadi pintar". Ahli dan mengetahui 1 

bidang passion mereka lebih baik dari pada mengetahui banyak bidang 

tapi sedikit. Ketiga, untuk saya sendiri, saya ingin menjadi guru yang 

senantiasa belajar setiap saat dan memiliki pengetahuan yang luas. 

Tidak berhenti belajar hanya di S1, tapi melanjutkan pendidikan 

setinggi2nya walau hanya bekerja menjadi guru SD yang kata orang 

"hanya butuh sedikit pengetahuan". Saya ingin menjadi guru yang 

menakjubkan dan setidaknya pantas mengajar. 

yakin bahwa saya bisa dan cukup 

terampil menjadi guru mereka. 

Tambahan, menurut saya emosi tersebut 

dapat saya kendalikan karena telah 

banyak melalui praktik mengajar saat 

kuliah dan magang (I dan II). Saya telah 

percaya diri dengan paripurna bahwa 

saya dapat menghandle kelas tersebut. 

Saat dihadapkan dengan kenyataan 

menjadi seorang guru sungguhan, 

keinginan saya adalah menemukan 

kekuatan atau keterampilan siswa yang 

memiliki masalah dengan kemampuan 

otak mereka. saya ingin menjadi guru 

yang senantiasa belajar setiap saat dan 

memiliki pengetahuan yang luas. Saya 

ingin menjadi guru yang menakjubkan 

dan setidaknya pantas mengajar. 

teacher) Menjadi guru yang 

mengerti kebutuhan 

siswa, menjadi guru 

yang memiliki 

pengetahuan yang 

luas agar pantas 

menjadi guru yang 

baik 

 

Question 3 

Name Raw Data Coding 
Categori- 

zation 

Theme & 

Interpretation 
Theme 

P1 

Ada perbedaan emosi, saya pikir bahwa sebelumnya saya sudah pernah mengajar 

jadi saya merasa tidak terlalu tegang dan takut dari semasa jadi mahasiswa. Ketika 

masih menjadi pre-service teacher, saya takut dan berpikir bahwa seorang guru itu 

harus bisa menguasai materi, seorang guru harus sangat pintar, dan harus bisa 

membuat siswa pintar dan paham seratus persen dengan materi yang diajarkan, 

namun ketika menjadi novice teacher, saya merasa bahwa semua itu butuh waktu, 

tidak harus sekaligus, dan juga sebagai seorang guru tidak harus menjadi pintar 

sekali. Yang saya rasa ketika menjadi seorang novice teacher tidak lagu takut dan 

merasa lebih tenang, dimana yang menjadi tujuan saya mengajar ialah bagaimana 

saya bisa memahami siswa saya, seperti melihat level bahasa Inggris mereka dan 

bagaimana background mereka, dan saya tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa 

paham seratus persen terhadap materi. Ketika pada saat masih menjadi pre-service 

saya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, namun pada saat setelah menjadi 

Ada perbedaan emosi, saya pikir bahwa 

sebelumnya saya sudah pernah mengajar jadi saya 

merasa tidak terlalu tegang dari semasa jadi 

mahasiswa. Ketika masih menjadi pre-service 

teacher, saya berpikir bahwa seorang guru itu 

harus bisa menguasai materi, seorang guru harus 

sangat pintar, dan harus bisa membuat siswa 

pintar dan paham seratus persen dengan materi 

yang diajarkan, namun ketika menjadi novice 

teacher, saya merasa bahwa semua itu butuh 

waktu, tidak harus sekaligus, dan juga sebagai 

seorang guru tidak harus menjadi pintar sekali. 

Selain itu, perbedaan yang saya rasakan ketika 

The 

change of 

teacher 

definition 

P1  

 

Perasaan takut 

berubah menjadi 

tidak takut dan 

lebih tenang. 

Kemudian merasa 

lebih senang 

ketika setelah 

menjadi novice 

teacher. 

The compare 

and the 

contrast 

before and 

after they 

being novice 

teachers  
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novice teacher, ternyata hal tersebut sangatlah penting, dimana menjadi seorang 

guru yang baik itu tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi bagaimana saya 

sebagai seorang guru bisa memahami siswa. Selain itu, perbedaan yang saya 

rasakan ketika masih menjadi pre-service dan setelah menjadi novice teacher 

adalah saya dulu merasa harus sempurna dalam mengajar, yaitu dengan 

menjalankan lesson plan yang sudah saya buat sebelumnya. Namun, setelah saya 

mengajar di kelas asli, saya merasa bahwa tidak harus menjadi guru yang sempurna 

dengan cara berpatokan dengan lesson plan. Saya merasa bahwa hal terpenting 

dalam mengajar adalah bagaimana siswa saya bisa paham serta menyukai cara 

mengajar saya. Untuk itu, saya tidak selalu berpatokan dengan lesson plan. Namun, 

bukan berrati saya tidak membuat lesson plan. Saya tetap membuatnya, namun 

kadang kala ada beberapa hal yang tiba-tiba saya ubah sesuai dengan bagaimana 

situasi dan kondisi kelas pada saat saya mengajar. Kemudian, ketika jadi novice 

teacher, saya merasa lebih senang, karena bisa bertemu dan mengamati siswa level 

SMP dan membayangkan sejauh mana kemampuan saya dalam menangani kelas 

mereka dibandingkan di level SMA. Saya merasa lebih senang menjadi seorang 

guru karna murid yang saya ajar adalah para tahfidz dan saya juga bisa 

mengajarkan bahasa Inggris dengan sedikit mengaitkan contoh-contoh dalam 

pembelajaran dengan konteks islam dalam kehidupan sehari-hari seperti yang 

mereka kuasai. Hal tersebut memberi kepuasan tersebdiri di hati saya. 

masih menjadi pre-service dan setelah menjadi 

novice teacher adalah saya dulu merasa harus 

sempurna dalam mengajar, yaitu dengan 

menjalankan lesson plan yang sudah saya buat 

sebelumnya. Namun, setelah saya mengajar di 

kelas asli, saya merasa bahwa tidak harus menjadi 

guru yang sempurna dengan cara berpatokan 

dengan lesson plan. Saya merasa bahwa hal 

terpenting dalam mengajar adalah bagaimana 

siswa saya bisa paham serta menyukai cara 

mengajar saya. Untuk itu, saya tidak selalu 

berpatokan dengan lesson plan. Saya merasa lebih 

senang menjadi seorang guru karna murid yang 

saya ajar adalah para tahfidz dan saya juga bisa 

mengajarkan bahasa Inggris dengan sedikit 

mengaitkan contoh-contoh dalam pembelajaran 

dengan konteks islam dalam kehidupan sehari-

hari seperti yang mereka kuasai. Hal tersebut 

memberi kepuasan tersebdiri di hati saya. 

P2 

Tidak ada. Sama seperti pada saat saya menjadi seorang mahasiswa. Pengaruh 

siswa sangat mempengaruhi emosi atau perasaan saya ketika mengajar. Contohnya, 

saya senang dan bersemangat dalam mengajar ketika siswa saya tertarik dengan 

mata pelajaran yang saya jelaskan. Namun, saya sedih dan tidak bersemangat saat 

mengajar ketika siswa saya tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan saya 

ketika saya mengajar. Perilaku siswa-siswi saya sangat mempengaruhi perasaan 

saya ketika mengajar. Namun, saya selalu berusaha untuk membuat suasana dan 

kondisi kelas selalu ceria, karena dari dulu sewaktu masih menjadi mahasiswa saya 

selalu berpikir untuk bersikap professional. Dan itulah tugas seorang guru menurut 

saya, dimana dalam mengajar tidak boleh terpengaruh dengan hal apapun. Strategi 

yang saya gunakan juga masih sama ketika masih menjadi mahasiswa dan setelah 

menjadi novice teacher, saya selalu memberikan lagu-lagu atau game agar suasana 

kelas terasa lebih ceria.  

Tidak ada. Sama seperti pada saat saya menjadi 

seorang mahasiswa. Pengaruh siswa sangat 

mempengaruhi emosi atau perasaan saya ketika 

mengajar. Strategi yang saya gunakan juga masih 

sama ketika masih menjadi mahasiswa dan 

setelah menjadi novice teacher, saya selalu 

memberikan lagu-lagu atau game agar suasana 

kelas terasa lebih ceria. 

There is no 

changes 

P2 feelings 

 

Negative 

emotions 

Sedih dan tidak 

semangat ketika 

siswa tidak aktif 

 

Positive emotion 

Senang karena 

siswanya aktif 

The compare 

and the 

contrast 

before and 

after they 

being novice 

teachers  

P3 

Perbedaan paling menonjol yaitu pada anxiety. Saat belum menjadi guru saya 

banyak merasa tidak percaya diri dan nervous di sepanjang jam pelajaran. Saya 

takut terlihat tidak mampu sebagai guru. Takut salah dan takut di cap "bodoh" oleh 

Perbedaan paling menonjol yaitu pada anxiety. 

Saat belum menjadi guru saya banyak merasa 

tidak percaya diri dan nervous di sepanjang jam 

The 

change of 

teacher 

P3 feelings 

 

Lebih mampu 

The compare 

and the 

contrast 
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siswa. Saat menjadi guru, saya sudah tidak takut salah. Saya menjadi lebih mampu 

mengolah emosi. Jika saya ragu atas sesuatu, misal terhadap pronounciation suatu 

kata. Saya tidak ragu mengatakan "saya periksa kembali, jangan sampai salah" 

kepada peserta didik. Mindset guru selalu benar sudah berubah. Saya lebih 

menerapkan prinsip "mencari kebenaran ilmu bersama" setelah menjadi guru. Itu 

membuat saya lebih santai menjelaskan materi, tidak gugup lagi, tidak khawatir 

berlebihan lagi. Positivenya, mindset tersebut membuka peluang siswa untuk 

mengoreksi, berdiskusi, serta menyanggah ide-ide di di kelas. Saya juga tidak 

menjadi terbata-bata karena gugup sepanjang kelas.Berkomunikasi dengan siswa 

juga dapat membangun relatedness di antara kami sehingga terbangun kelas yang 

nyaman. Selain mengajukan pertanyaan, hal yang saya lakukan untuk membangun 

kesadaran siswa yakni dengan memberikan bacaan kepada mereka. Bacaan tersebut 

di selesaikan di rumah dan setiap siswa mendapatkan satu paragraf. Harapan saya, 

kegiatan tersebut dapat memberikan kesadaran kepada siswa akan pentingnya 

belajar. 

 

 

 

 

pelajaran. Saya takut terlihat tidak mampu 

sebagai guru. Takut salah dan takut di cap 

"bodoh" oleh siswa. Saat menjadi guru, saya 

sudah tidak takut salah. Saya menjadi lebih 

mampu mengolah emosi. Jika saya ragu atas 

sesuatu, misal terhadap pronounciation suatu kata. 

Saya tidak ragu mengatakan "saya periksa 

kembali, jangan sampai salah" kepada peserta 

didik. Mindset guru selalu benar sudah berubah. 

Saya lebih menerapkan prinsip "mencari 

kebenaran ilmu bersama" setelah menjadi guru. 

Itu membuat saya lebih santai menjelaskan 

materi, tidak gugup lagi, tidak khawatir 

berlebihan lagi. 

definition mengelola emosi, 

dari perasaan 

nervous dan takut 

menjadi percaya 

diri dan tidak 

ragu. 

before and 

after they 

being novice 

teachers  
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Appendix 6 : Curriculum Vitae 
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2. Place/Date of Birth  : Kendari, 19
th

 August, 1999 

3. Gender    : Perempuan 

4. Status    : Student 

5. Religion    : Islam 

6. Phone Number   : 0821 8820 3092 

7. Address    : BTN Griya Baruga Indah, Kel. Baruga,  

  Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara 

8. Email    : fikanurulfadillah691@gmail.com 

 

PARENTAL DATA 

1. Name of Parents 

a. Name of Father  : Sholichin 

b. Name of Mother  : Daimah 

2. Name of Brother  : Moh. Sadid Hidayat 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

1. SD    : SDN 1 Sukamukti 

2. SMP    : MTs Darul Ulum Nahdatul Wathan 

3. SMA    : MAN 1 Kendari 

4. Perguruan Tinggi  : Institut Agama Islam Negeri Kendari 

 

mailto:fikanurulfadillah691@gmail.com

