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RINGKASAN 

 

Tujuan penelitian tahun kedua ini adalah untuk melihat dampak dari penerapan 

pengajaran reflektif terhadap peningkatan kompetensi pedagogik (terutama keterampilan 

mengajar di kelas) mahasiswa dalam mengajar bahasa Inggris baik ketika mengajar pada 

mata kuliah Praktek Lapangan. Pada penelitian tahun pertama telah terbukti bahwa 

pengajaran reflektif membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan mengajar 

mereka dalam mata kuliah  Micro Teaching. 

Penelitian dilakukan pada dengan 12 orang mahasiswa yang mengajar pada 5 SMP 

negeri berbeda di Kota Padang pada semester Januari-Juni 2015. Penelitian juga 

melibatkan 11 guru pamong. Mahasiswa bersangkutan mengajar sesuai dengan silabus, 

jadwal, dan kelas yang sudah ditentukan oleh sekolah. Artinya, pelaksanaan pada tahun 

kedua ini agak sedikit berbeda dari tahun pertama. Peneliti tidak bisa menentukan berapa 

kali seorang mahasiswa harus mengajar seperti pada mata kuliah Micro Teaching yang 

diampu oleh tim peneliti. Sebelum pelaksanaan penelitian, guru pamong diberi penjelasan 

terlebih dahulu tentang tujuan penelitian serta kegiatan yang harus mereka lakukan dalam 

membantu mengumpulkan data penelitian. Mereka juga diberi penjelasan tentang 

pengertian reflektif teaching serta manfaatnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan guru pamong diminta mengobservasi dan mencatat pengajaran oleh 

mahasiswa. Tim peneliti mengobservasi masing-masing mahasiswa 3 kali selama masa 

mahasiswa melaksanakan praktek lapangan (1 kali di awal, 1 kali ditengah, dan 1 kali pada 

diakhir).   

 Data dikumpulkan melalui catatan observasi yang dikumpulkan oleh pamong dan 

peneliti, jurnal yang ditulis mahasiswa, wawancara dengan pamong dan mahasiswa, dan 

tugas mengajar yang dilakukan mahasiswa. Catatan observasi peneliti dapat  

menggambarkan peningkatan kemampuan mengajar mahasiswa secara kualitatif dari tiga 

kali yang diobservasi, dan juga menggambarkan peningkatan secara kuantitatif karena nilai 

keterampilan mengajar mereka diambil. Catatan observasi guru pamong diharapkan 

memberikan gambaran kualitatif yang lebih rinci karena dilakukan berulang-ulang. Jurnal 

yang ditulis mahasiswa diharapkan dapat menggambarkan aspek-aspek  pengajaran yang 
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menjadi perhatian dan yang tidak ketika mereka melakukan refleksi terhadap pengajaran 

mereka dan kesulitan yang mereka hadapi dalam mengajar di sekolah. Wawancara yang 

dilakukan dengan mahasiswa dimaksudkan untuk mengungkap persepsi mereka tentang 

pengajaran reflektif dan menggali lebih jauh tentang hal-hal yang mereka tulis dalam 

jurnal. Tampilan mengajar dinilai untuk menggambarkan peningkatan kompetensi 

pedagogik mahasiswa dalam mengajar.  

 Sampai saat laporan kemajuan ini ditulis, penelitian tahun kedua ini sudah selesai 

kira-kira 60%. Semua data sudah selesai dikumpulkan. Data yang sudah dianalisis adalah 

hasil wawancara dan sebagian catatan mahasiswa dalam jurnal mereka. Hasil analisis inilah 

yang sudah disajikan pada Seminar Internasional on Language and Teaching 3 pada akhir 

Mei 2015. Hasil analisis interview dengan mahasiswa menunjukkan bahwa mereka merasa 

pengajaran reflektif membantu mereka memperbaiki pengajaran mereka dalam berbagai 

aspek. Disampig itu, mereka juga merasa umpan balik yang diberikan pamong juga sangat 

membantu. Masalah yang terbesar yang dihadapi oleh hamper semua mahasiwa adalh 

masalah pengelolaan kelas. Masalah lain seperti kurang berjalannya kegiatan- kegiatan 

yang sudah mereka rancang menurut mereka juga lebih banyak disebabkan oleh masalah 

sulitnya mengatur siswa. Namun demikian, setelah diberi masukan-masukan oleh 

pembimbing (dalam hal ini peneliti) dan pamong sesuai dengan hasil refleksi mereka yang 

mereka ungkapkan mereka menmukan strategi-strategi yang bisa mengurangi masalah 

pengelolaan kelas.   

 Data-data lain yang diperoleh dari jurnal mahasiswa, catatan observasi peneliti dan 

pamong, serta nilai mengajar mahaasiswa yang dimbil tiga kali waktu berbeda belum 

dianalisis. 
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PRAKATA 

 

 Penelitian ini merupakan pelaksanaan penelitian than kedua yang merupakan 

lanjutan penelitian dari tahun 2014 yang lalu. Data penelitian sudah selesai dikumpulkan 

sampai akhir Mei 2015.  Sebagian kecil dari data sudah dianalisis dan disajikan pada 

seminar internasional yang diadakan oleh Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas 

Negeri Padang pada tanggal 26 dan 27 Mei 2015. 

  Peneliti mengucapkan terima kasih dan pengharagaan kepada berbagai pihak yang 

telah membantu secara moril dan materiil yang memungkinkan terlaksananya penelitian 

ini. Pertama, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI yang telah memberikan dukungan dana penelitian Fundamental untuk 

pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimipinan Fakultas 

Bahasa dan Seni UNP dan pimpinan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris FBS UNP yang 

telah memotivasi dan memberikan dukungan moril kepada peneliti. Selanjutnya kami 

mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian UNP yang memberikan informasi, 

menyeleksi, dan melakukan berbagai proses administrasi sehingga penelitian ini dapat 

dilaksanakan. Penelitian ini tentu tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan kepala 

sekolah yang dipilih (SMP 7, SMP 9, SMP, 15, SMP 16, dan SMP 35 Kota Padang) dan 

kerjasama 11 guru-guru serta 12 orang mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang 

melaksankan Praktek Lapangan pada semester Januari-Juni 2015. Mahasiswa dan guru 

pamong tersebut telah bersedia kelas melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang 

oleh tim peneliti. Untuk itu, peneliti memberikan pengharagaan yang tnggi dan 

mengucapkan terima kasih kepada mereka. 

 Akhirnya, peneliti menerima kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk 

perbaikan pelaporan hasil penelitian ini. 

    

         Padang, Juni 2014 

 

                               Peneliti  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang  

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian tahun yang lalu 

(2014).Tahun pertama tentang pengajaran reflektif sebagai upaya meningkatakan 

kemampuan pedagogik guru yang diterapkan pada mahasiswa yang melakukan praktek 

mengajar pada mata kuliah Micro Teaching sudah selesai dilaksanakan. Pada tahun 

pertama penelitian difokuskan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Micro 

Teaching, dan pada tahun kedua akan difokuskan pada mahasiswa yang mengambil mata 

kulaih Praktek Lapangan. Penelitian tahun kedua ini ini sebagian juga dilatarbelakangi oleh 

hasil yang diperoleh pada tahan pertama. 

Seperti sudah disampaikan apada proposal tahun pertama bahwa guru yang 

professional adalah guru yang mempunyai kompetensi yang dalam permen diknasNomor 

16 Tahun 2007 adalh guru yang mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional dan sosial. Keempat kompetensi ini bersifat holistik dan integratif.Kompetensi 

pedagogik meliputi kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan 

memahami peserta didik, kemampuan melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan 

kemampuan membantu peserta didik mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

mereka.Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang baik, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik, dan berakhlak mulia.Kompetensi sosial meliputi kemampuan untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.Kompetensi profesional merupakan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam dan penguasaan terhadap 

stuktur dan metodologi keilmuannya. 

Agar guru memiliki semua kompetensi tersebut maka LPTK yang menghasilakn 

guru telah membekali mahasiswa calon guru dengan pengetahuan dan keterampilan dalam 

bidang ilmu yang diambil dan keterampilan mengajarkan ilmu tersebut.Pada Program 

Pendidikan Bahasa Inggris, misalnya, mahasiswa belajar tentang pengetahuan dan 



9 
 

keterampilan bahasa Inggris dalam mata-mata kuliah seperti Grammar, Listening, 

Speaking, Reading, dan Writing. Sementara untuk ilmu dan keterampilan mengajar mereka 

belajar dalam mata-mata kuliah seperti Curriculum, TEFL/TESOL, Language Assessment, 

dan Language Teaching Media. Ilmu dan keterampilan yang sudah diperoleh dari 

berbagai mata kuliah tersebut diaplikasikan dalam latihan mengajar pada mata kuliah 

Micro Teaching and Praktek Lapangan.Di Program Studi di tempat penelitian ini dilakukan 

melalui praktek pada mata kuliah Micro Teaching mahasiswa berlatih mengajarkan bahasa 

Inggris sesuai dengan kurikulum sekolah menengah yang sedang dipakai saat pelaksanaan 

kepada teman sejawat.Jadi yang menjadi siswa adalah teman mereka sendiri.Pendekatan 

pengajaran yang dipilih lebih banyak pendekatan berbasis tugas (Task-Based Teaching) 

dan pendekatan berbasis masalah (Problem-Based Teaching).Karena fenomena yang 

menunjukkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa selama ini, maka peneliti, 

dengan dilandasi beberapa teori yang berkaitan, melakukan sebuah strategi untuk 

membantu mahasiswa memperbaiki atau meningkatkan kompetensi pedagogik 

mereka.Strategi itu disebut dengan Pengajaran Reflektif (Reflective Teaching). 

Hasil penelitian tahun 1 menunjukkan bahwa pengajaran reflektif mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan mengajar mahasiswa 

pada mata kuliah Micro Teaching.Disamping itu, semua mahasiswa yang menjadi 

partisipan mempunyai persepsi positif terhadap pelaksanaan pengajaran reflektif, 

sementara catatan mereka pada jurnal memberikan informasi tentang kesulitan-kesulitan 

dalam mengajar.Denagn demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa pengajaran 

reflektif baik diterapkan pada praktek Micro Teaching. Hasil ini sejalan dengan beberapa 

penelitian terdahulu (misalnya, Cornford, 2002; Farrell, 2006 dan 2007; Wright 2010, dan 

Rozimela 2012) 

Pada tahun kedua ini, sesuai dengan rencana awal, penelitian akan diteruskan pada 

penerapan pengajaran reflektif pada mata kuliah Praktek Lapangan. Ada beberapa alasan 

yang membuat penelitian ini perlu dilanjutkan. Pertama, perbedaan setting penelitian dan 

orang-orang yang menjadi partisipan dalam penelitian diasumsikan akan mempengaruhi 

hasil penelitian. Setting pada mata kuliah Micro Teaching adalah perguruan tinggi, 

sementara yang berperan menjadi siswa adalah mahasiswa atau teman sejawat mahasiswa 
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yang praktek mengajar.Pada mata kuliah Praktek Lapangan settingnya adalah sekolah yang 

sesungguhnya, dan siswa adalah siswa yang sesungguhnya pula. Paling kurang, perbedaan 

akan terlihat pada aspek manajemen kelas. Kemudian, pada Praktek Lapangan, mahasiswa 

tidak hanya akan dibimbing oleh dosen, tetapi juga guru pamong di sekolah. Hal ini juga 

mungkin berpengaruh pada prosedur pelaksanaan pengajaran reflektif tersebut.Kedua, 

penerapan pengajaran reflektif pada penelitian tahun 1 dilaksanakan pada waktu relative 

singkat sehingga hasilnya masih fluktatif.Oleh sebab itu, penerapan lanjutan perlu 

dilaksanakan sehingga terlihat kecenderungan yang stabil. Ketiga, karena pada praktek 

lapangan mahasiswa sudah mengajar penuh, maka pada penelitian tahun 2 ini persiapan 

mengajar mahasiswa juga akan dilihat. Keempat, perbedaan yang ditimbulkan dari alasan 

1, 2, dan 3 tersebut akan memungkinkan munculnya pola pembimbingan mahasiswa 

dengan pengajaran reflektif pada ata kuliah Micro Teaching dan mata kuliah Praktek 

Lapangan. Terakhir, penerapan pengajaran reflektif yang akan diterapkan pada tahun 2 ini 

dapat memberikan model langsung bagi guru, dan diharapkan menjadi masukan bagi 

mereka untuk meningkatkan kemampuan pedagogik, terutama keterampilan mengajar.         

 Dengan demikian, penelitian lanjutan tahun 2 dipandang perlu untuk dilakukan. 

Focus penelitian adalah penerapan pengajaran reflektif sebagai upaya meningkatkan 

kompetensi pedagogik mahasiswa dalam mengajar dalam praktek mengajar di lapangan 

(Praktek Lapangan).   

 

Pertanyaan Penelitian 

Masalah penelitian dapat diformulasikan dalam pertanyaan berikut: 

1. Seberapa jauh pengajaran reflektif dapat meningkatkan keterampilanmengajar 

mahasiswa sesuai dengan kompetensi inti dan dasar yang ditentukan?  

2. Aspek-aspek pengajaran apa saja yang menjadi perhatian mahasiswa dalam 

melakukan refleksi terhadap pengajaran mereka? 

3. Bagaimana persepsi guru terhadap pengajaran reflektif dan pembimbingan 

mahasiswa dalam penerapan pengajaran reflektif? 
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Luaran Penelitian 

1. Artikel yang disajikan pada seminar internasional. 

2. Rancangan model pembimbingan mahasiswa dalam Praktek Lapangan 

3. Artikel yang ditulis pada jurnal. 

4. Revisi buku ajar Micro Teaching 

 

Urgensi penelitian 

Penelitian ini dipandang cukup penting karena kompetensi merupakan syarat yang 

penting harus bagi calon guru. Kompetensi ini dan kesadaran akan pentingnya 

memperbaiki kompetensi sepanjang karir sebagai seorang guru harus ditanamkan dari awal 

dalam bentuk kemauan dan kemampuan melakkukan refleksi terhadap pengajaran sendiri. 

Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun 

teoritis.Secara praktis penelitian ini hendaknya dapat memberikan sumbangan yang positif 

terhadap pelaksanaan pengajaran dalam kelas Micro Teaching dan Praktek Lapangan.Dari 

uraian dan hasil penerapan pengajaran reflektif penelitian dosen Pembina mata kuliah 

tersebut dan guru pamong diharapkan memperoleh alternatif strategi pembibingan 

mahasiswa dalam melaksanakan praktek mengajar.Disamping itu, guru dan dosen bisa 

menerapkan tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil pembelajaran. Secara 

teoritis, penelitian ini  akan menambah khasanah teori yang menyangkut, misalnya menjadi 

bahan kajian dan masukan dalam bidang pengembangan profesi guru, supervisi pengajaran, 

dan metode pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

A. Pendahuluan 

 Pada prinsipnya kajian literatur untuk proposal penelitian tahun kedua ini sama 

dengan tahun pertama karena masalah penelitiannya sama. Perbedaan utama terletak pada 

setting penelitian, partisipan yang juga melibatkan pamong serta siswa sekolah menegah 

yang sesungguhnya, dan wadah pada mata kuliah berbeda.Oleh sebab itu, literatur utama 

yang perlu dibahas tetap pengajaran reflektif dan pengajaran bahasa Inggris. Sementara itu, 

pembahasan tentang ‘praktek lapangan’ atau yang juga disebut pre-service training atau 

teaching practicum ditambahkan karena penelitian pada tahun  kedua dilaksanakan pada 

mahasiswa dan kelas mata kuliah ‘praktek lapangan’.    

 

B. Pengajaran Reflektif 

Pengajaran reflektif adalah suatu strategi untuk mengembangkan profesionalitas 

guru yang banyak disarankan oleh banyak ahli (contohnya, Richards, 1992; Ferraro, 2000; 

Cornford, 2002; Farrell, 2006 and 2007; Canning, 2011). Farrell (1998) menyatakan bahwa 

pengajaran reflektif adalah cara bagi guru untuk  menjelaskan pertimbangan-pertimbangan 

dan tindakan yang diambil dalam mengajar dangan suatu argmentasi yang pada akhirnya 

mengarahkan guru pada pengembangan profesionalitasnya.    

Pengajaran reflektif didasarkan pada satu rasional bahwa pada prinsipnya seorang 

dewasa mempunyai kapasitas untuk melakukan refleksi terhadap apa yang dilakukannya 

(Kohlberg 1981 in Murphy 2001). Asumsi dasar dan kegiatan dari pengajaran reflektif 

dimaksudkan untuk membuat seorang guru menyadari keyakinan dan praktek 

pengajarannya dan belajar melihat pengajarannya dari sisi lain (Gebhard and Oprandy, 

1999: 4). Pengajaran reflektif merupakan proses berpikir guru terhadap apa yang terjadi di 

kelas, dan  pemikiran tentang alternatif mencari cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Artinya, pengajaaran reflektif adalah suatu alat yang memberikan kesempatan kepada 

seorang guru untuk memikirkan dan mempertimbangkan kegiatan pengajaran secara lebih 

mendalam, analitis, dan objektif (Cruickshank and Applegate in Bartlett, 1990). 
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Richards and Lockhart (1996:1) menyatakan lima asumsi dasar yang melandasi 

pengajaran reflektif: 

1. Seorang guru yang bagus mempunyai pengetahuan dasar yang luas tentang 

pengajaran. 

2. Banyak hal yang bisa dipelajari dari mengajar dengan melakukan refleksi diri. 

3. Banyak hal yang terjadi dalam pengajaran yang tidak disadari oleh guru. 

4. Pengalaman mengajar saja tidak cukup sebagai dasar untuk pengembangan diri. 

5. Refleksi kritis dapat meningkat pemahaman yang lebih baik terhadap 

pengajaran. 

Richards and Lockhart (1996: 4) berkeyakinan bahwa jika pengajaran reflektif 

dilakukan secara berkelanjutan  maka guru akan merasa percaya diri dalam mencobakan 

beberapa pilihan cara mengajar dan menilai keefektifan pengajarannya.  

Secara khusus, Murphy (2001) menyebutkan tiga tujuan pengajaran reflektif yang 

meliputi: 1) untuk memperluas pemahaman seseorang tentang proses belajar-mengajar; 2) 

untuk memperbanyak pilihan strategi sebagai seorang guru, dan 3) untuk meningkatkan 

kualitas kesempatan belajar. Keuntungan pengajran reflektif muncul dari keinginan dan 

kemampuan untuk selalu menguji dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan  

pedagogik dengan yang produktif dan berbasis ilmu dengan menggunakan ilmu yang 

pernah diterimanya dengan ilmu yang diperoleh melalui praktek mengajarnya (Kingiger, 

2002). Sejalan dengan itu, Rearick dalam Ferraro (2004) pengajaran reflektif memberikan 

keuntungan dalam mengembangkan kemampuan belajar calon guru yang kritis, kesadaran 

meneliti, dan berbagi ilmu dan nilai/pendapat. 

Bagi guru pemula atau calon guru pengajaran khususnya pangajaran reflektif 

merupakan suatu cara untuk memahami persamaan dan/atau perbedaan antara ilmu yang 

mereka dapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan demikian, 

mahasiswa belajar bagaimana mereka harus menyikapi perbedaan tersebut dan selalu 

belajar memperbaiki diri mereka. Menurut Bailey (2006), guru pemula (atau calon guru) 

biasanya mempunyai ilmu (declarative knowledge) yang banyak, akan tetapi kurang 

terampil menggunakannnya untuk mengajarkannya pada siswa yang sesungguhnya. 

Sebaliknya, ada pula sebagian yang mempunyai keterampilan bahasa dan mengajar yang 
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baik (procedural knowledge), namun tidak bisa menjelaskan rasional keputusan-keputusan 

yang mereka ambil dalam mengajar (mengajar dengan intuisi saja). 

Sehubungan dengan ini, Schalkwijk dkk (2002) menyatakan bahwa teori 

pendidikan yang diperoleh seorang calon guru seyogianya hanya dijadikan sebagai titik 

awal dari sebuah program pelatihan/pendidikan guru untuk melatih guru untuk menjadi 

pribadi yang mandiri.Untuk program pendidikan guru bahasa, Schlakwijk dkk selanjutnya 

menjelaskan bahwa seorang guru mendapatkan ilmu baru dalam bidangnya (bahasa asing), 

memrosesnya, dan menempatkannya dalam sturktur ilmu yang sudah dimilikinya, 

mengalami, dan meyakini. Dengan demikian, belajar adalah proses berkelanjutan dimana 

pengetahuan teori berinteraksi dengan pengetahuan praktis. Kinginger (2002) memandang 

bahwa seorang calon guru perlu dibantu untuk menerapkan dan menyesuaikan ilmu yang 

dia terima dengan praktek di lapangan.Dia harus belajar mengkonsolidasi pendapat para 

ahli yang begitu berpengaruh dengan praktek pengajarannya. Ini dapat dilakukan melalui 

pengajaran reflektif dimana guru bisa melihat keterkitan teori dengan praktek dan 

memecahkan masalah dalam pengajaran  melalui lensa yang interpretative.  

Seperti disebutkan pada bagian latarbelakang, beberapa penelitian studi kasus 

melaporkan bahwa calon guru, guru, dan dosen  menunjukkan perhatian dan antuasias 

mereka terhadap pengajaran reflektif (Cornford, 2002). Kettle and Sellars (dalam Ferraro, 

2000:4) menemukan bahwa kegiatan refleksi dalam kelompok mendorong mahasiswa 

calon guru melihat dan menghubungkan teori pembelajaran dan pandangan mereka 

terhadap pembelajran itu sendiri.Selanjut, dua studi kasus yang dilakukan Farrell pada 

tahun 2006 dan 2007 menunjukkan efek positif dari pengajaran reflectif.Penelitian yang 

pertama membuktikan bahwa pengajaran reflektif membuat guru mampu menyuarakan 

keyakinannya dan melakukan releksi dengan bijaksana dan kritis, dan penelitian yang 

kedua menunjukkan bahwa pengajaran reflektif membantu mahasiswa calon guru 

memperbaiki pengajarannya karena dia bisa memecahkan masalah terhadap asumsi awal 

yang berbeda tentang mengajar dan kenyataan di lapangan. 

 Ada beberapa kegiatan dalam pengajaran reflektif yang dapat dilakukan diantaranya 

mencatat apa saja yang terjadi, membangun kesadaran dan memperdalam pemahaman 

tentang pengajaran dan sikap belajar, melakukan perubahan yang tepat, dan 
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mendokumentasikan perubahan praktek dan sikap terhadap pengajaran (Farrell, 1998: 

Murphy, 2001; Ali, 2007).  

Richards and Lockhart (1996) menyarankan cara-cara yang bisa digunakan dalam 

melakukan pengajaran reflektif, yakni menulis hasil refleksi dalam bentuk jurnal 

pengajaran, membuat laporan pengajaran (lesson reports), menggunakan survei dan angket, 

merekam proses pengajaran (audio and video recordings), observasi, dan penelitian 

tindakan kelas. Ini berarti bahwa pengajaran reflektif bisa dilakukan sendiri oleh guru atau 

bersama dengan sejawat, atau dengan supervisor (dosen, guru pamong, pengawas). 

 

C. Mengajarkan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing atau Bahasa Kedua    

 Membahas masalah pengajaran dan pembelajaran berarti berbicara tentang apa 

yang disampaikan dan bagaimana menyampaikannya kepada peserta didik agar tujuan yang 

sudah ditetapkan bisa dicapai. Beberapa bidang kajian yang menyangkut kedua hal tersebut 

adalah pendekatan, metode, teknik, dan materi ajar.Untuk pembelajaran bahasa, menurut 

Anthony (dikutip oleh Richards dan Rodgers, 2001) pendekatan adalah asumsi atau teori 

tentang bahasa dan mengajar dan belajar bahasa.Metode merupakan rencana secara 

menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi yang dilandasi oleh satu pendekatan 

tertentu.Sementara itu, teknik langakh atau trik atau strategi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan khusus.Sebuah teknik harus sejalan dengan metode dan pendekatan. 

Hampir sama dengan Richards dan Rodgers, Harmer (2001) menjelaskan bahwa 

pendekatan berkenaan dengan bagaimana orang memperoleh bahasa dan kondisi apa yang 

memungkinkan hal tersebut terjadi. Sementara itu, metode berkenaan dengan keputusan-

keputusan tentang kegiatan, materi, dan teknik-teknik yang akan digunakan. Bagaimana 

teknik-teknik tersebut diatur/disusun disebut dengan prosedur. 

Semenjak kurikulum bahasa Inggris sekolah menengah di Indonesia ditujukan 

untuk mencapai kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tersebut (semenjak kurikulum 

1994 sampai kurikulum 2006), pendekatan pengajaran yang dianjurkan adalah pendekatan 

pengajaran bahasa yang komunikatif (Communicative Language Teaching). Littlewood 

(1981) salah seorang pionir pendekatan ini mengatakan bahwa fitur utama dari pendekatan 

ini adalah perhatian yang sistematis yang diberikan untuk aspek fungsional dan 
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struktural.Hymes dikutip oleh Richards and Rodger (2001) menjelaskan bahwa seseorang 

yang belajar bahasa harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan menggunakan bahasa 

dengan benar dan tepat sesuai dengan konteksnya; kemampuan ini disebut dengan 

kompetensi komunikatif.Kemampuan komunikatif tersebut terdiri dari kompetensi 

kebahasaan, kompetensi, wacana, kompetensi sosiolinguistik, dan kompetensi strategis 

(Canale dan Swain, dalam Richards dan Rodgers, 2001).Dengan demikian, pengajaran 

yang komunikatif adalah pengajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan 

bahasa yang dipelajari dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan 

konteksnya.Pengajaran komunikatif ini menjadi payung beberapa pendekatan seperti 

Pendekatan Komunikatif, Pendekatan Berbasis Tugas, dan Pendekatan Berbasis 

Genre.Pendekatan Komunikatif adalah pendekatan yang diadopsi pada Kuirkulum 1994, 

dan Pendekatan Berbasis Genre yang diadopsi pada kurikulum 2002 dan 2006. Pendekatan 

berbasis genre(Genre-Based Approach) tepat untuk kurikulum 2004 dan 2006 karena 

kompetensi yang dikembangkan didasarkan jenis-jenis teks (genre).  

Pendekatan komunikatif pada prinsipnya sama dengan konsep pembelajaran bahasa 

yang komunikatif tersebut di atas. Beberapa prinsip pokok dari pendekatan ini yang dikutip 

oleh Richards dan Rodgers (2001) dari Finocchiaro dan Brumfit adalah sebagai berikut. 

1. Kompetensi komunikasi manjadi tujuan utama. Peserta didik harus mampu 

menggunakan bahasa dengan secara tepat dan akurat sesuai dengan konteksnya. 

2. Makna lebih utama. Belajar bahasa lebih ditekankan pada pemahaman dan 

penyampaian makna, bukan pada pengetahuan teori tentang bahasa. Tatabahasa 

dijelaskan jika diperlukan, dan harus sesuai dengan konteks penggunaannya. 

3. Keempat keterampilan bahasa diajarkan terintegrasi dan secara alamiah. Tidak ada 

keharusan mengajarkan secara berurutan- listening, speaking, reading, dan writing. 

4. Kesalahan bahasa bukan sesuatu yang harus dihindari, akan tetapi diambil sebagai 

bahan untuk belajar. Kesalahan dipandang sebagai sebuah kejadian yang lumrah 

dalam sebuah proses belajar bahasa. 

Pendekatan komunikatif  memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus diwujudkan 

dalam kegiatan pembelajaran, akan tetapi tidak memberikan sebuah kerangka yang jelas 

dan tidak menggambarkan bagaimana implementasinya pada keempat keterampilan 
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bahasa. Barangkali oleh karena itu, seperti disebutkan oleh Larsen-Freeman (2001), 

praktisi (guru) mempunyai tafsiran yang beragam terhadap cara mengimplementasikannya.  

Kemudian, Genre-Based Approach menekankan pengajaran jenis-jenis teks secara 

eksplisit.Para ahli pendekatan ini berpendapat bahwa untuk menjadi pemakai suatu bahasa 

dengan baik dan benar, seserang harus mempelajari karakteristik satu jenis teks (genre) 

tertentu karena setiap jenis teks mempunyai tujuan dan cirri-ciri tertentu baik strukturnya 

maupun aspek bahasanya.Genre berkaitan erat dengan konteks social dan budaya (Martin, 

1997; Christie, 1997). Sehubungan dengan ini,Hyland (2004) menganalisis sebuah genre 

berarti : 

- Mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks  

- Mengidentifikasi fitur-fitur teks yang dominan  

- Menemukan bagaiman genere tertentu berkaitan dengan aktifitas penggunanya  

- Menjelaskan pilihan-pilihan bahasa dalam konteks social, budaya, dan psikologis 

explain language choices  

- Memberikan pandangan bagaimana mengajarkan bahasa  

Sebuah kerangka pengajaran yang popular yang disarankan oleh para ahli pendekatan ini 

adalah pembelajaran dalam bentuk siklus yang dibagi menjadi beberapa tahap, masing-

masing tahap mempunyai tujuan tertentu.Kerangka yang diadopsi untuk kurikulum sekolah 

menengah di Indonesia adalah siklus dengan empat tahapan yang diusulkan oleh Challagan 

dan Rothery (1988) yang secara ringkas bisa jelaskan sebagai berikut. 

1. Tahap pertama disebut dengan dengan Background Knowledge of Field yang 

bertujuan memperkenalkan membangun pengetahuan pesrta didik tentang teks yang 

diajarkan. Pada tahap ini pengetahuan peserta didik yang diaktifkan, tujuan sosial 

dan konteks budaya teks dan beberap fitur-fitur bahasa teks diperkenalkan.  

2. Tahap kedua disbut dengan Modeling of Text. Pada tahap ini peserta didik 

diperkenalkan model-model suatu teks bik lisan dan tulisan yang digunakan untuk 

menganalisis konsep dan fitur-fitur teks tersebut. Pada tahap ini guru juga 

memodelkan penciptaan sebuah teks baik lisan maupun tulisan. 
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3. Tahap ketiga disebut dengan Joint Construction of Text yang bertujuan untuk 

melatih peserta didik untuk menciptakan teks dalam bentuk kelompok. Penciptaan 

teks bersama bisa didahului dengan menciptakan teks bersama guru.  

4. Tahap keempat disebut dengan Independent Construction. Pda tahap ini peserta 

didik menciptakan teks secara individu. 

Berdasarkan penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan beberap hal.Pertama, 

pendekatan berbasis genre mengutamakan kemampuan memahami dan menggunkan 

bahasa (mendengar, berbicara, membaca, menulis) melalui teks.Keempat ketrampilan 

tersebut diajrakan secara terintegrasi.Namun demikian, Hammond (2001) menyatakan 

bahwa untuk pembelajran bahasa kedua/asing bisa saja diberikan penekanan pada satu 

keterampilan, sesuai dengan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran.Kedua, 

pembelajaran tatabahasa dan kosakata dintegrasikan kepada pembelajaran keempat 

keterampilan tersebut.Selanjutnya, pengajaran dilakukan dengan memberikan bimbingan 

sedemikian rupa sehingga peserta didik akhirnya bisa melakukan/menciptakan teks secara 

mandiri.Bimbingan seperti ini disebut dengan scaffolding. 

Dalam menerapkan pengajaran berbasis genre/jenis teks pada sekolah menengah di 

Indonesia, guru bisa membaginya manjadi dua siklus, siklus lisan (oral cycle) dan siklus 

ttulis (written cycle).Siklus lisan bertujuan untuk pengembangan keterampilan bahasa lisan 

yakni mendengar dan berbicara.Siklus tulis ditujukan untuk pengembangan keterampilan 

bahasa tulis, membaca dan menulis.Untuk teks-teks interaksional atau disebut juga dengan 

teks percakapan, maka yang dominan tentu keterampilan mendengar dan berbicara, 

sementara untuk teks-teks fungsional pendek seperti iklan, pengumuman dan teks-teks 

monolog seperti narrative maka keempata keterampilan bahasa dikembangkan.Pada satu 

rencana pembelajran guru bisa mengintegrasikan keterampilan-keterampilan bahasa 

tersebut atau memberikan penekanan pada satu keterampilan (skill- focus). 

Mengutip pendapat definisi Anthony dan penjelasan Harmer tentang metode di 

atas, maka metode yang mesti digunakan guru dalam mengajar bahasa Inggris disekolah 

menengah yang juga harus digunakan oleh mahasiswa dalam mata kuliah Micro Teaching 

dan Praktek Lapangan adalah yang bermuara pada satu pendekatan yang memungkin 

tercapainya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan 
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dan harus berbasis genre. Untuk itu, pendekatan yang bisa menjadi basis pemilihan metode 

adalah pendekatan yang bertujuan mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang 

dimaksud.Oleh karena itu, diantara banyak pendekatan pengajaran bahasa yang cocok 

adalah pada pendekatan berbasis genre (untuk semua jenis teks) dan pendekatan 

komunikatif (khusus untuk teks interactional). 

Berdasarkan penjelasan dan argumen di atas, maka penelitian ini akan 

menggunakan prinsip teori kedua pendekatan tersebut di atas sebagai dasar untuk 

menentukan ketepatan metode mengajar yang digunakan mahasiswa dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa Inggris. Indikator utamanya terdiri dari metode yang digunakan harus 

mencakup kegiatan-kegiatan berikut:  

- Mengaitkan topik dengan latar belakang pengetahuan siswa 

- Memperkenalkan konteks sosial budaya penggunaan teks yang diajarkan  

- Membangun kosakata dan pengetahuan awal tatabahasa yang berkaitan secara 

terintegrasi 

- Memberikan dan membahas model teks 

- Memperkenal struktur teks 

- Membahas struktur teks 

- Memperkenalkan fitur bahasa teks 

- Melatihkan keterampilan bahasa yang difokuskan 

- Mencontohkan penciptaan teks  

- Memberikan kesempatan kepada perserta didik untuk menciptakan teks bersama   

- Memberikan kesempatan kepada peserta didik menciptakan teks sendiri 

- Melibatkan peserta didik secara aktif 

- Melatihkan penggunaan kosa kata dan tatabahasa secara terintegrasi dan 

kontekstual 

- Mengutamakan pemahaman dan penyampaian makna ketimbang kebenaran 

tatabahasa (terutama untuk teks interaksional) 

- Menerapkan prinsip scaffolding (pemberian bimbingan terencana dan bertahap) 

Berdasarkan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan dengan menggunakan 

indikator utama seperti di atas akan dapat digambarkan bagaimana metode yang digunakan 
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mahasiswa dan bagaimana kemajuan yang mereka capai setelah dilakukan pengajaran 

reflektif. 

Namun demikian, berpedoman pada model RPP untuk Kurikulum 2006 (KTSP) 

dari pemerinatah, untuk pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah guru bisa mmbagi 

menjadi empat tiga tahap kegiatan (Pendahuluan, Inti, dan Penutup). Kegiatan Inti dibagi 

menjadi tiga bagian yakni Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi.Karena RPP yang dibuat 

mahasiswa PL sesuai dengan yang dipakai di sekolah, maka peningkatan keterampilan 

mengajar mereka dilihat dari kegiatan-kegiatan pada tahap-tahap pembelajaran sesuai RPP 

yang berlaku dan pendekatan pengajaran atau metode yang mereka pilih yang ditulis di 

RPP.Diantara pilihan itu bias Communicative Approach dan Gnre-Based Approach yang 

diuraikan di atas. 

Kemudian, untuk melihat peningkatan kompetensi pedagogik mahasiswa, aspek-

aspek pengajaran yang mengemuka yang menjadi perhatian mahasiswa pada penelitian 

tahun pertama dan merupakan faktor-faktor yang terkait dan berhubungan erat, serta 

mempengaruhi kesuksesan guru melaksanaak pembelajaran. Factor-faktor tersebut adalah 

materi ajar, strategi mengajar, media, pengelolaan kelas, dan penggunaan bahasa Inggris 

sebagai media dan input bagi siswa. Oleh sebab itu, keterampilan mengajar yang menjadi 

fokus penelitian ini dilihat dari aspek-aspek tersebut.Hal ini sedikit berbeda dari indicator 

yang digunakan pada tahun pertama. 

 

D. Praktek Lapangan Kependidikan 

Sudah menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa mengambil bidang studi  

kependidikan dan akan menjadi guru untuk mengambil kuliah yang disebut dengan praktek 

lapangan (PL). melatih calon guru melalui praktek lapangan merupakan bagian yang vital 

dari program pendidikan guru karena itulah waktu pertama calon guru mengalami praktek 

mengajar yang sesungghnya (Perry 2004; Quick and Sieborger, 2005). Melalui mata kuliah 

ini mahasiswa berlatih mengajar pada setting yang sesungguhnya, mengajar siswa di 

sekolah-sekolah pada tingkat yang sudah ditentukan. Pelaksaaan PL berbeda-beda antara 

satu institusi atau perguruan tinggi dengan institusi lain.   
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Praktek lapangan kependidikan merupakan kegiatan cukup kompleks karena 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan bermanfaat, menarik, menantang, dan menarik, tetapi 

juga kadag-kadang sulit bagi mahasiswa.Praktek mengajar membantu calon guru 

memahami lingkungan mengajar dan keberagaman siswa (Smith and Lev-Ari dalam 

Hamaidi et al., 2014).Lebih jauh mereka menyatakan bahwa praktek lapangan membantu 

calon guru mengembangkan kemampuan mengajar dan sikap, memberikan kesempatan 

memahami konteks sekolah, membuat mereka mengenal realitas kebutuhan siswa, 

memainkan peran untuk menjembatani teori dan praktek, dan mengembangkan kompetensi 

professional dan personal. Dengan kata lain, praktek lapangan merupakan sebuah program 

yang memberikan kesempatan nyata unutk merealisasikan pengetahuan, teori dan 

keterampilan, serta pengalaman belajar di bangku kuliah ke dalam bentuk praktek. Smith 

(2014) menekankan bahwa praktek lapangan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, 

pengalaman, kepemimpinan, dan sumber-sumber yang mempersiapkan mereka menjadi 

guru professional yang sukses di masa datang. 

Meskipun praktikum (PL) adalah bagian yang sangat penting dari program 

pendidikan/keguruan, Smith (2014) menyatakan bahwa PL masih dibahas perannya bagi 

para ilmuwan dan pendidik. Pengalaman dan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 

mahasiswa juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam PL. Yasin (2004) melakukan 

penelitian tentang pembimbingan mahasiswa PL. Dia menemukan bahwa pembimbing 

tidak melakukan pertemuan yang regular dengan mahasiswa PL untuk mediskusikan 

kesulitan atau masalah yang dialami mahasiswa. Disamping itu, mereka tidak memperoleh 

bantuan yang memdai dari guru dan buku teks, tidak mendapatkan penjelasan tentang PL 

yang memadai, dan tidak memperoleh bimbingan yang memuat mereka termotivasi untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan mengajar. Ong, Ros, Azlian dan Sharnti (in Smith, 2014) 

menyatakan bahwa jika mahasiswa mengalami tekanan dalam pelaksanaan PL, mereka 

tidak akan terlebat positif dalam proses mengajar.  Penelitian- penelitian lain yang dikutip 

oleh Smith (2014) seperti penelitian Hammad dan penelitian Al-Ajez bersama Hallas 

menunujukkan masalah yang dihadapi mahasiswa PL. 

Dapat disimpulkan bahwa program PL perlu selalu diperbaiki dengan menemukan 

format-format pembimbingan mahasiswa yang lebih efektif dan efisien. Salah satu strategi 
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yang bias dilakukan adalah melakukan penelitian dan mencobakan format-format baru 

tersebut seperti penelitian yang akan dilakukan ini.   

 

E. Roadmap Penelitian 

Bagan di bawah ini menggambarkan roadmap penelitian yang direncanakan akan 

dilakasanakan dalam 2 tahun. 

 

        

 

          

 

 

 

 Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah menganalisis masalah-masalah 

pengajaran yang dihadapi mahasiswa dalam kelas Micro Teaching.Pada tahun 2009 

peneliti melakukan penelitian tentang keterampilan bertanya mahasiswa dalam mengajar 

yang memperlihatkan bahwa mahasiswa mempunyai beragam masalah dalm bertanya.Pada 

tahun 2011 penulis juga melakukan studi kasus yakni clinical teaching (pengajaran klinis) 

untuk mahasiswa yang mempunyai masalah dalam penguasaan bahasa dalam 

mengajar.Pada tahun 2012 peneliti melakukan penelitian tentang penggunaan Peers’ 

Comments dalam Micro Teaching yang hasilnya memperlihatkan adanya manfaat Peers’ 

Comments tersebut.Pada tahun 2013 peneliti melakukan penelitian penggunaan ‘talking 

journal dalam kleas MicroTeaching.Berdasarkan analisis lebih jauh, pada tahun 2014 

peneiti melakukan penelitian reflective teaching pada kelas Micro Teaching sebagai upaya 

meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa dalam mengajar. Pada tahun 2015 peneliti 

berencana melakukan penelitian Reflective Teaching pada  mahasiswa yang melaksanakan 

Praktek Lapangan (PL).  
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    BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan (Action Research). Penelitian tindakan 

meruapakn salah satu jenis penelitian guru (research teachers) yang bertujua untuk 

memperbaiki kulialitas hidup orang lain yang bersifat reflektif dan koloboratif (Holly dkk, 

2005). Tipe penelitian tindakan yang dipilih adalah jenis empiris (Chein dkk dalam 

Kemmis dan McTaggart, 1988). Jenis penelitian tindakan ini peneliti melakukan suatu 

tindakan dan mencatat apa yang dilakukan dan perubahan apa yang terjadi. Akhirya, 

peneliti melihat apakah hipotesis/asumsi awalnya tebukti atau ditolak.Richards, (2003) 

menyatakan bahwa penelitian tindakan bisa meliputi penelitian suatu lembaga secara 

menyeluruh, memberikan rekomendasi yang bisa diterapkan oleh kelompok tertentu, 

praktik-praktik baru yang dinilai para peneliti, yang kemudian melaporkan, dan 

merekomendsikan perubahan atau perbaikan.Creswell (2008) menyebut penelitian seperti 

ini dengan penelitian tindakan praktek.Salah satu model penelitian tindakan yang terkenal 

adalah model spiral yang diusulkan oleh Kemmis and Taggart (1988).Setiap siklus terdiri 

dari empat tahap, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.Meskipun siklus bisa tak 

berhenti sepanjang profesi, tetap dalam praktiknya tetap ada batas yang mungkin dilakukan 

dan yang diinginkan (Richards, 2003). 

 Penelitian ini dikatakan sebagai tindakan karena latarbelakang dan tujuannya 

seperti yang dinyatakan oleh para penulis di atas. Penelitian ini dilandasi oleh fenomena 

praktik mengajar baik pada mata kulih Micro Teaching dan Praktek Lapangan yang juga 

didukung oleh pendapat para ahli dan hasil penelitian pengajaran reflektif. Tindakan yang 

dilakukan (pengajaran reflektif) dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memahami aspek-

aspek pengajaran, yang akhirnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi guna 

perbaikan praktik mengajar di masa yang akan datang.  Peningkatan kompetensi pedagogik 

yang difokuskan pada keterampilan mengajar di kelas dilihat dari peningkatan dari 

penampilan ke penampilan berikutnya.Secara kualitatif hasilnya digambarkan dari catatan 
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observasi peneliti dan pamong, jurnal yang ditulis mahasiswa, dan hasil wawancara.Secara 

kuantitatif peningkatan keterampilan mengajar dilihat dari perbandingan nilai penampilan 

pada penggal pertama PL, penggal kedua, dan terakhir. 

 

B. Partisipan dan Setting Penelitian 

Partisipan penelitian ini adalah satu kelas mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris 

yang mengambil mata kuliah Praktek Lapangan di sekolah menengah Kota 

Padang.Pemilihan mahasiswa dan sekolah dilakukan secara acak dan Unit Pelayanan 

Pengalaman Lapangan (UPPL) universitas.Peneliti tidak punya keleluasaan menentukan 

sekolah berdasarkan kategori tertentu karena sekolah latihan sudah ditentukan oleh UPPL 

dan Diknas Kota Padang. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 12 orang 

yang melaksanakan PL di 5 SMP Kota Padang (SMP 7, SMP 9, SMP 15, SMP 16, SMP 

35). Dengan persetujuan UPPL tim peneliti menjadi pembimbing mahasiswa-mahasiswa 

tersebut.  Penelitian ini juga melibatkan 11 orang pamong yang menjadi pembimbing 

mahasiswa tersebut. 

 

C. Prosedur penelitian 

Penelitian dalam bentuk siklus dengan prosedur sebagai berikut. 

1. Perencanaan  

Pada tahap ini, beberapa kegiatan yang akan dilakukan: 

- menentukansekolah latihan, menghubungi  sekolah dan guru pamong 

- mengurus izin penelitian ke Kesbangpol dan Diknas Kota Padang 

- menentukan jadwal observasi, diskusi, dan kegiatan-kegiatan lain dengan pamong 

- membuat dan memvalidasi instrumen 

- menjelaskan pelaksanaan kepada mahasiswa  

2. Tindakan 

Kegiatan-kegiatan dalam tahap ini adalah: 

- Mahasiswa diberitahu tentang rencana penelitian dan tujuan penelitian 
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- Mahasiswa mendiskusikan teks yang akan mereka ajarkan dan membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan pamong dan dosen 

pembimbing 

- Mahasiswa mengajar sesuai dengan rencana yang sudah mereka buat sesuai 

dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pamong 

- Setiap setelah mengajar mahasiswa diberi kesempatan mengutarakan pendapat 

mereka tentang penampilan mereka, sementara itu guru pamong memberikan 

umpan balik dan masukan yang diperlukan.  

-  Dosen pembimbing (peneliti) mengobservasi masing-masing mahasiswa tiga 

kali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pada waktu observasi, peneliti 

juga mengikuti diskusi mahasiswa dengan pamong dalam rangka refleksi dan 

pemberian umpan balik.   

- Setiap mahasiswa diminta menulis jurnal di rumah tentang penampilan 

mengajar mereka, menggunakannya ketika membuat rencana pembelajaran 

untuk pengajaran berikutnya. Jurnal tersebut dikupulkan pada akhir penelitian 

oleh mahasiswa kepada peneliti. 

 

3. Observasi 

Observasi dilakukan tim peneliti dan pamong. Masing-masingmembuat 

catatan observasi tentang penampilan mengajar mahasiswa sesuai dan meberi 

catatan-catatan penting yang pelu diperbaiki mahasswa.Untuk membantu peneliti 

dalam memastikan kebenaran data yang dicatat, peneliti juga merekam penampilan 

mahasiswa.Peneliti juga menetapkan nilai keterampilan mengajar mahasiswa setiap 

observasi (3 kali untuk masing-masing mahasiswa. 

 

4. Refleksi 

Refleksi dilakukan bersama peneliti dan anggota peneliti.Setelah siklus 

pertama, peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa dan pamong.Hasil 

wawancara diambil sebagai pertimbangan dalam melakukan refleksi.Hasil refleksi 

dijadikan pertimbangan untuk tindakan pada siklus 2. 
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5. Pada siklus 2 mahasiswa diminta menulis jurnal yang memuat hal-hal yang sudah 

dielaskan terlebih dahulu pada mereka. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pada siklus 2 

secara umum sama dengan siklus 1.  

6. Siklus 3 juga dilakukan hal yang sama dengan siklus 2. 

7. Pada akhir penelitian, peneliti melakukan wawancara secara menyeluruh dengan 

mahsiswa dan para guru pamong. 

 

D. Tahapan Kegiatan 

Tahapan kegiatan penelitian pada tahun kedua ini dapat digambarkan seperti di bawah ini. 

Kegiatan 

Awal 

Tahap 2 (tahun 2) 

Kegiatan di sekolah 

yang dipilih di kota 

Padang 

Hasil yang ditargetkan  

- Melakukan 

diagnosis 

masalah dan 

kesulitan-

kesulitan  

berdasarkan 

hasil 

penelitian 

tahun 1 

- Diskusi 

dengan 

mahasiswa 

yang sudah 

melaksanaka

n PL dan 

guru 

pamong 

 

Siklus 1 

- Perencanaan 

- Tindakan 

- Observasi 

- Refleksi 

- keterampilan mengajar terutama pada 

penggunaan metode mengajar sesuai 

indikator 

- refleksi untuk memantapkan penerapan 

pengajaran reflektif 

Siklus 2 

- Perencanaan 

- Tindakan  

- Observasi 

- Refleksi 

- kemajuan keterampilan mengajar terutama 

pada penggunaan metode mengajar sesuai 

indikator 

- gambaran tentang kekuatan dan kelemahan 

pada pelaksanaan yang harus diperbaiki 

- informasi tentang aspek pengajaran yang 

menjadi perhatian bagi mahasiswa ketika 

melakukan refleksi yang tergambar dalam 

jurnal 

 Siklus 3 - kemajuan keterampilan mengajar terutama 

pada perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran sesuai indikator 

- gambaran tentang kekuatan dan kelemahan 

pada pelaksanaan yang harus diperbaiki 

- informasi tentang aspek pengajaran yang 

menjadi perhatian bagi mahasiswa ketika 

melakukan refleksi yang tergambar dalam 

jurnal 

- persepsi mahasiswa dan guru pamong 

terhadap pengajaran reflektif 

- Luaran  - Artikel yang dipresentasikan pada seminar internasional 
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- Artikel yang ditulis pada jurnal 

- Format pembimbingan Praktek Lapangan 

- Buku Ajar Micro Teaching yang direvisi   

 

 

 

E. Alat Pengumpul Data  

Instrumen utama dari penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat langsung di 

lapangan mengamati pelaksanaan. Instrumen (alat pengumpul data) lain adalah catatan 

lapangan peneliti dan pamong, jurnal mahasiswa, wawancara, dan dokumen (RPP yang 

dibuat mahasiswa. Catatan lapangan memuat kegiatan-kegiatan utama dan aspek-aspek 

pengajaran lain seperti materi dan media yang digunakan mahasiswa ketika mengajar serta 

catatan perbaikan yang harus diperbaiki mahasiswa menurut peneliti dan guru pamong. 

Tugas mengajar yang diberikan merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk 

melihat keterampilan mengajar.Selanjutnya, jurnal yang ditulis mahasiswa adalah 

instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data tentang hal-hal yang menjadi 

perhatian mahasiswa dalam melakukan refleksi.Instrument berikutnya adalah wawancara 

yang ditujukan untuk memperoleh data tentang persepsi mahasiswa dan pamong tentang 

pengajaran reflektif. 

Validitas instrumen tersebut diukur dengan mencek validitas isi (content validity) 

dengan berpedoman pada kurikulum dan silabus, pertimbangan ahli (expert judgment) dan 

validitas konstruk (construct validity) dengan berpedoman pada teori pembelajaran bahasa 

menyangkut aspek-aspek membuat rencana pembelajarn, pelaksanaan pembelajaran 

(pendekatan/metode/teknik/strategi), pengajaran reflektif, dan aspek-aspek lain seperti 

materi ajar dan pengelolaan kelas. Penampilan mengajar mahasiswa dinilai dengan 

menggunakan indikator dan format terlampir. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

 Data dikumpulkan cara berikut: 

1. Penampilan mengajar mahasiswa akan dinilai dengan menggunakan rubrik yang 

sudah ditentukan terlebih dahulu (lihat Lampiran 1) 
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2. Penampilan mengajar setiap mahasiswa dicatat dalam catatan observasi yang sudah 

disediakan. Penampilan mengajar mahasiswa juga akan direkam sehingga jika ada 

keraguan atau hal-hal yang kurang jelas dalam catatan obsevasi maka hasil rekaman 

dapat memperjelasnya. 

3. Wawancaraakan dilakukan di akhir tiap siklus. Wawancara pertama pada akhir 

siklus 1 dan 2 akan dilakukan dalam bentuk kelompok (focus-group interview), dan 

wawancara setelah siklus ke-3 dilakukan pada setiap mahasiswa dan pamong. Hasil 

wawancara dicatat dan prosesnyadirekam. Wawancara dilakukan di tempat yang di 

UNP dan sekolah.   

4. Fotokopi jurnal yang ditulis mahasiswa dikumpulkan setiap akhir siklus. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui masing-masing instrumen akan dianalisis seperti 

berikut. 

1. Nilai mengajar mahasiswa dikalkulasi dan dicari rata-rata, baik permahasiswa 

maupun semua mahasiswa. Nilai persiklus akan ditampilkan apa adanya pada 

lampiran dan dideskripsikan. Hasil penghitungan tersebut akan memperlihatkan 

keadaan penampilan (meningkat, tetap, atau mundur) setiap mahasiswa dan secara 

keseluruhan. Kemudian, rata-rata nilai per-siklus dibandingkan dan diukur tingkat 

signifikansi perbedaannya dengan T-test.  

2. Catatan observasi akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan apa adanya, dan  

digunakan juga untuk membahas keterkaitannya dengan hasil analisis data yang 

lain. 

3. Data wawancara kelompok dan individu dianalisis dan kemudian dikelompokkan 

berdasarkan aspek yang ditanyakan. Setelah itu, masing-masing hasil 

pengelompokkan tersebut diuraikan sebagaimana adanya untuk mendapatkan 

gambaran tentang persepsi mahasiswa dan pamong terhadap pengajaran reflektif.  

4. Jurnal yang ditulis mahasiswa juga dianalisis secara kulatitaf untuk mengetahui 

aspek-aspek yang menjadi perhatian mereka dalam melakukan refleksi. 
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5. Hasil analisis semua data akan dikonsolidasikan sehingga kesimpulan tentang 

pengajaran reflektif bisa dijelaskan dengan tepat. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

 Data yang dikumpulkan melalui tampilan mengajar mahasiswa, jurnal, catatan 

observasi dan wawancara dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif seperti yang sudah 

dijelaskan pada Bab 3.Analisis nilai dari tiga kali tampilan mengajar mahasiswa 

menggambarkan peningkatan keterampilan mengajar mahasiswa secara kuantitatif.Analisis 

jurnal menunjukkan komponen keterampilan mengajar yang menjadi kepedulian/perhatian 

mahasiswa ketika mereka melakukan refleksi terhadap tampilan mengajar mereka. 

Sementara itu, catatan observasi dan hasil wawancara akan memberikan penjelasan lebih 

jauh terhadap tampilan mengajar dan juanl mahasiswa. Hasil analisis dari data tersebut 

akan ditampilkan dalam bab ini.   

A. Tampilan Mengajar 

a. Tampilan 1 dan Tampilan 2  

Nilai rata-rata keterampilan mengajar mahasiswa pada tampilan 1 dan tampilan 2 dapat 

dilihat dari tabel dan grafik  berikut ini.  

Table IV.1 Nilai Rata-rata Keterampilan 

Mengajar per mahasiswa pada Tampilan 1 dan 

Tampilan 2 

 

   

   Nilai rata-rata Tampilan 1 dan Tampilan 2 

   

   No. Mahasiswa Nilai Rata-rata Tampilan 1 Nilai rata-rata Tampilan 2  

1 81,67 83,33 

2 71,67 75 

3 60,63 68,33 

4 66,67 70 

5 66,67 69,17 

6 75 79,17 

7 74,17 80 
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8 51,67 62,5 

9 63,33 68,33 

10 65 68,33 

11 73,83 61,67 

12 56,67 67,5 

   Rata-rata 67,25 71,11 

 

 

Grafik   IV.1 Nilai Rata-rata Tampilan 1 dan Tampilan 2 

 

 

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa 11 mahasiswa (91,67%) mengalami 

peningkatan dalam keterampilan mengajar. Pada tampilan 1 nilai rata-rata terendah adalah 

51,67. Namun pada tampilan 2 nilai rata-rata terendah adalah 61,67. Pada tampilan 1 nilai 

rata-rata tertingi adalah 81,67, sedangkan rata-rata tertinggi pada tampilan 2 adalah 83,33. 

Dari tabel dan grafik juga dapat dilihat mahasiswa nomor 8 mengalami peningkatan yang 

signifikan. Nilai rata-ratanya pada tampilan 1 adalah 51,67. Pada tampilan 2 meningkat 

menjadi 62,5. Akan tetapi, mahasiswa no 11 mengalami penurunan pada tampilan 2. Rata-

rat nilainya pada tampilan 1 adalah 73,83, namun pada tampilan 2 menurun menjadi 61,67. 

Berdasarkan interview dengan mahasiswa tersebut didapatkan bahwa dia mengikuti saran 
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dari pamong untuk tidak banyak menggunakan bahasa Inggris karena siswa banyak yang 

tidak mengerti. 

Reflektif teaching mempunyai pengaruh terhadap keterampilan mengajar mahasiswa. Dari 

hasil T-test, T-hitung (2,27) lebih besar dari T-Tabel (2,20) dengan koefisien 0,7 

didapatkan bahwa reflektif teaching yang dilaksanakan pada tampilan 2 mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan mengajar mahasiswa. Hasil 

penghitungan statistiknya dapat dilihat pada lampiran 7. 

b. Tampilan 2 dan Tampilan 3 

Nilai rata-rata keterampilan mengajar mahasiswa pada tampilan 2 dan tampilan 3 dapat 

dilihat dari tabel dan grafik  berikut ini. 

Tabel IV.2 Nilai Rata-rata Keterampilan Mengajar per mahasiswa pada Tampilan 2 dan 

Tampilan 3 

No. Mahasiswa 

Nilai rata-rata Tampilan 

2 

Nilai rata-rata 

Tampilan 3 

1 83,33 84,17 

2 75 77,5 

3 68,33 70,83 

4 70 74,17 

5 69,17 70,83 

6 79,17 82,5 

7 80 82,5 

8 62,5 69,17 

9 68,33 72,5 

10 68,33 70,83 

11 61,67 77,17 

12 67,5 68,33 

Total 853,33 900,5 

Rata-rata 71,11 75,04 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Grafik IV. 2 Nilai Rata-rata keterampilan Mengajar Tampilan 2 dan Tampilan 3 

 

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat semua nilai rata-rata keterampilan mengajar 

mahasiswa (100%)  meningkat pada  tampilan 3. Mahasiswa no 11 yang nilai rata-ratanya 

menurun pada tampilan 2 mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi pada tampilan 3. Hal ini 

disebabkan mahasiswa tersebut kembali menggunakan apa yang dia pelajari dari mata 

kuliah micro taeching. Berdasarkan jurnal refleksi dan interviewnya didapatkan bahwa dia 

memperbaiki apa yang kurang pada tampilan 2. Misalnya, dia kembali menggunakan 

bahasa Inggris  di dalam kelas.  

Dari hasil T-test juga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan keterampilan mengajar 

mahasiswa karena mereka melakukan reflectif teaching. Dari hasil T-test didapatkan bahwa 

T-hitung (3,42,4) lebih kecil dari T-Tabel (2,20), dengan koefisien 0,8. Jelas terlihat bahwa 

peningktan tampilan 3 ini lebig besar dari tampilan 1 da tampilan 2.Ini berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan karena kedua siklus mendapatkan perlakuan yang sama. Hasil 

penghitungan statistiknya dapat dilihat pada lampiran 8. 

c.  Tampilan 1 dan Tampilan 3 

Nilai rata-rata keterampilan mengajar mahasiswa pada tampilan 1 dan tampilan 3 dapat 

dilihat dari tabel dan grafik  berikut ini.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nilai rata-rata
Tampilan 2

Nilai rata-rata
Tampilan 3



34 
 

Tabel IV. 3 Nilai Rata-rata Keterampilan Mengajar per mahasiswa 

pada Tampilan 1 dan Tampilan 3 

  

   

   No. 

Mahasiswa 

Nilai rata-rata 

Tampilan 1 

Nilai rata-rata 

Tampilan 3 

1 81,67 84,17 

2 71,67 77,5 

3 60,63 70,83 

4 66,67 74,17 

5 66,67 70,83 

6 75 82,5 

7 74,17 82,5 

8 51,67 69,17 

9 63,33 72,5 

10 65 70,83 

11 75,83 77,17 

12 56,67 68,33 

   Rata-rata 67,42 75,04 

 

 

 
 

 

 

 

 

Grafik IV.3 Nilai Rata-rata Tampilan 1 dan Tampilan 3 
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Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa semua mahasiswa (100%) mengalami 

peningkatan dalam keterampilan mengajar. Nilai rata-rata terendah di tampilan 1 adalah 

51,67. Pada siklus 3 nilai rata-rata terendah adalah 69,17. Dengan kata lain terjadi 

peningkatan sebesar 17,5 poin.Nilai rata-rata tertinggi pada tampilan 1 adalah 81,67, 

sedangkan nilai rata-rata tertinggi pada tampilan 3 adalah 84,17.   

Reflektif teaching yang dilaksanakan di tampilan 3, jika dibanding dengan tampilan 1, juga  

mempunyai pengaruh terhadap keterampilan mengajar mahasiswa. Dari hasil T-test, T-

hitung (6,08) lebih besar dari T-Tabel (2,20), denganh koefisien 0,9. didapatkan bahwa 

reflektif teaching yang dilaksanakan pada siklus 3 mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan keterampilan mengajar mahasiswa. Hasil penghitungan statistiknya 

dapat dilihat pada lampiran 9. 

b. Nilai Keterampilan Mengajar per Komponen 

Nilai keterampilan mengajar per komponen mahasiswa dapat dilihat dari tabel dan 

grafik berikut. 

Tabel IV.4 Perbandingan Nilai Komponen Keterampilan Mengajar Pada Tampilan 1, Tampilan 2 dan 

Tampilan 3 

NILAI PERKOMPONEN TAMPILAN 1, TAMPILAN 2 dan TAMPILAN 3 

     

NO. KOMPONEN KETERAMPILAN MENGAJAR 

TAMPILAN 

1 

TAMPILAN 

2 

TAMPILAN 

3 

1. TEKNIK MENGAJAR 65,42 70,83 75,83 

2. MATERI AJAR 68,33 73,75 77,92 

3. MEDIA AJAR 64,58 71,25 75,42 

4. MANAGEMEN KELAS 69 70,45 75,25 

5. PENGGUANAAN BAHASA INGGRIS 67,08 70 72,5 

6. EVALUASI/ASESMENT 69,17 70,42 72,33 
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GrafikIV.4 Nilai Keterampilan per Komponen 

 

Dari tabel dan grafik dapat dilihat bahwa semua komponen keterampilan mengajar 

mahasiswa mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan tampak pada 

komponen 3, yaitu media ajar. Pada komponen nomor 6, evaluasi/asesmen, terjadi juga 

peningkatan walaupun tidak terlalu tinggi. Pada komponen 4, manajemen kelas, nilai 

pada tampilan 1 dan 2 tidak bergitu meningkta tinggi, namun sangat meningkat pada 

tampilan 3. 

 

 

B. Analisis  Jurnal 

 

 Seperti telah dinyatakan pada Bab 3, mahasiswa diminta menuliskan hasil refleksi 

pengajaran mereka  pada jurnal. Jumlah catatan satu mahasiswa dengan mahasiswa lain 

tidak sama, tergantung pada penugasan masing-masing pamong. Kadang-kadang 

mahasiswa tidak menulis catatan refleksi kembali jika mereka mengajarkan topik yang 
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sama pada kelas yang berbeda. Oleh sebab itu, catatan refleksi  mahasiswa tidak bisa 

dikuantifikasi. Catatan reflksi setiap mahasiswa dibaca dan dikelopokkan untuk 

dideskripsikan.  Hasil analisis diharapkan memperlihatkan aspek-aspek apa saja yang 

menjadi kepedulian mereka ketika melakukan refleksi. Mahasiswa mencatat berbagai hal 

seperti kesulitan mereka menertibkan siswa, cara-cara menyampaikan pembelajaran yang 

sukses dan yang tidak, dan masalah ketersediaan LCD. Catatan setiap mahasiswa di jurnal 

dibaca dan dikelompokkan dan digambarkan seperti di bawah ini ( pengelompokkan dapat 

dilihat dalam Lampiran …). Jumlah keseluruhan dan rata-rata setiap aspek tentu dapat 

dianggap sebagai aspek yang menggambarkan intensitas perhatian mahasiswa terhadap 

aspek tertentu.Uraian di bawah ini diurut dari yang paling sering muncul dan ke yang 

kurang. 

1. Pengelolaan Kelas 

Kesulitan mengelola kelas, terutama menertibkan siswa yang ribut dan tidak 

memperhatikan pelajaran paling sering dicatat oleh mahasiswa dalam jurnal mereka.Pada 

minngu awal sebagian besar mereka mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. 

Ketidakpuasan mereka terhadap kegiatan di kelas dan tidak terlaksananya apa yang mereka 

rencanakan seringkali dikaitkan dengan kesulitan mengelola kelas. Dari catatan mereka 

tersebut juga dapat dibaca bahwa mereka memikirkan strategi yang akan mereka lakukan 

untuk mengurangi masalah tersebut.  

Beberapa masalah yang berkenaan dengan pengelolan kelas yang menjadi 

kepedulian  mahasiswa tersebut dapat dikelompokkan kepada: 

- Siswa ribut dan susah diminta memperhatikan pelajaran 

- Siswa melakukan hal-hal yang tidak berkenaan dengan pembelajaran seperti 

memukul-mukul meja 

- Siswa mengganggu temannya 

- Siswa tidak mau melakukan perintah guru 

 

Ini contoh kutipan dari jurnal mereka: 

- I taught VII, the students in this class were very … very …awful. When my pamong 

(the cooperating teacher) left me for a while, the students made noise. … I tried to 
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control but I cannot. They did what they wanna do. May be I was too soft to them. 

(Bella) 

-  The students here were naughty. They were not just talking but said dirty words. 

They spoke too loud. The girls often got cases (i.e. doing something wrong). May be 

I need some practices.  (Mala) 

 

Kemudian, setelah pertengahan semester, nampaknya mereka sudah mulai bisa 

menguasai kelas sehingga frekwensi komentar tentang hal tersebut  berkurang dan sebagian 

menyatakan secara ekspilisit bahwa mereka merasa sudah bisa mengelola kelas dengan 

baik. Nampaknya meningkatnya kemampuan mereka mengelola kelas didukung oleh rasa 

percaya diri mereka yang makin tinggi dan adaptasi mereka yang lebih baik dengan siswa. 

Berikut adalah contoh catatan mahasiswa dalam jurnal mereka: 

- I was happy and enjoy (ed) the teaching process because they wanted to follow my 

instruction. I tried to be their friends. I asked them about hobbies and interest. … 

this way make (s) me closed to them. (mala) 

- I feel comfort (able) in teaching because I get used to it. As a teacher I need to kno 

my students’ capability.  I’ve learned a lot for being a teacher. Even though I am 

not a perfect teacher, I tried to do my best. I am speechless because this is my last 

day teaching my students. 

Kedua kutipan di atas menunjukkan keberhasilan kedua mahasiswa dalam 

mengelola kelas. Kalau dibandingkan dengan dua kutipan sebelumnya yang ditulis oleh 

mahasiswa yang sama, maka dapat dinyatakan bahwa telah ada peningkatan kemampuan 

mahasiswa dalam mengelola kelas yang hasilnya berdampak positif pada proses PBM.  

Berdasarkan catatan pada jurnal dapat disimpulkan bahwa semua  mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam mengelola kelas yang dari minggu ke minggu berkurang.  

Berkurangnya masalah tersebut disebabkan oleh penerapan strategi-strategi yang mereka 

pikirkan dan rencanakan ketika melakukan refleksi diri, kemampuan beradaptasi dan 

kepercayaan diri sebagai akibat wajar dari makin lamanya mereka mengenal siswa dan 

lingkungan.Namun demikian, perlu dicatat bahwa masalah pengelolaan kelas tetap menjadi 

aspek yang dicatat oleh sebagian besar mahasiswa sampai akhir praktek mengajar. 
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2. Teknik Mengajar 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas menjadi bahan refleksi yang juga tinggi 

intensitasnya setelah pengelolaan kelas.Mereka mencatat kedidakberhasilan dan/atau 

ketidakpuasan mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan pada tampilan-

tampilan tertentu. Kemudian, pada tampilan lain mereka juga mencatat keberhasilan 

mereka melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Jika dibandingkan 

dari satu tampilan ke tampilan berikutnya, hasil refleksi mereka bersifat fluktiatif. Artinya, 

kadang-kadang perubahan teknik mengajar yang mereka rencanakan dan asumsikan akan 

lebih baik memang hasilnya lebih baik, akan tetapi kadang-kadang tidak. Catatan mereka 

terhadap teknik mengajar dalam bentuk kegiatan-kegiatan di kelas tersebut berhubungan 

dengan: 

- Kegiatan-kegiatan untuk teks dan keterampilan tertentu 

- Urutan kegiatan 

- Kegiatan-kegiatan yang ditemukan kurang cocok 

- Kegiatan-kegiatan yang dirasakan berhasil dan kurang berhasil 

- Kegiatan-kegiatan yang ditemukan menarik dan kurang menarik bagi siswa 

- Kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa 

- Kegiatan-kegiatan yang direncanakan tapi tidak bisa dilakukan 

- Kegiatan- kegiatan yang direncanakan tapi lupa melaksanakannya 

Semua mahasiswa mencatat refleksi diri mereka dengan menyebutkan (sebagian 

juga menjelaskan dengan ringkas) kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dengan siswa 

mengajar teks dan keterampilan bahasa.Dari sebagian catatan tersebut kadang-kadang 

ditemukan refleksi mereka terhadap kegiatan tertentu. Misalnya, salah seorang mahasiswa 

(Gumala) 

‘I prepared a large paper from a text that I found (thought) interested. I made 

questions from the text. … I asked the students to do the task in their exercise book. 

The task (was) based on the questions of the ext. Then, may be they were (did) not 

understand the text. I gave them some clues, told the vocabularies. Each of them 
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asked me. So I had to come to their seat, gave more explanation. It became 

noisy.Huuf. What a day …’ 

Kutipan di atas  menunjukkan bahwa mahasiswa melakukan refleksi dan melakukan 

perbaikan dalam proses pembelajaran dengan menambahkan kegiatan. Disamping itu, ada 

indikasi bahwa mahasiswa tersebut menyadari bahwa teknik mengajar membaca yang dia 

gunakan kurang baik sehingga siswa tidak mengerti, dan bahkan menjadi ribut. 

Contoh lain dari catatan jurnal: (gusti Liza)  

‘Saya menanyakan kepada siswa mengenai pengetahuan mreka tentang menara 

Eifel.Kemudian, saya membagikan teks rumpang … tentang menara Eifel.’Sya 

menceritakan teks sambil siswa mengisi teks rumpang tersebut.Setelah selesai saya 

memberikan pertanyaan yang saya siapkan sebelumnya. …Saya merasa senang 

karena siswa bersemangat dalam PBM.Mereka sangat ingin tahu tentang menara 

Eifel.    

Contoh di atas memperlihatkan bahwa mahasiswa menyebutkan kegiatan sekaligus 

melakukan refleksi tentang kegiatan yang diterapkan.Nampaknya mahasiswa menarik 

kesimpulan bahwa kegiatan yang dia lakukan membuat siswa mengerti dan terlibat aktif 

dalam PBM. 

 Hal yang menarik juga yang ditemukan dari catatan mereka pada jurnal adalah 

teknik/strategi/kegiatan yang sering dikaitkan dengan masalah pengelolan kelas dan 

media.Sering ketidakberhasilan mereka dalam mengeksekusi kegiatan ang sudah 

direncanakan disebabkan oleh prilaku siswa seperti tidak mau melakukan suatu kegiatan 

atau tidak melakukannya dengan baik.Sebaliknya, kegiatan- kegiatan yang menarik bagi 

siswa terutama yang membuat siswa aktif bergerak) dapat mengurangi masalah-masalah 

yang berhubugan dengan prilaku siswa di kelas.Disamping itu, sukses atau tidaknya 

kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan kadang-kadang tergantung pada ketersediaan 

dan keberfungsian media. 

 

3. Media 

Dari catatan mereka dapat diketahui bahwa semua mereka menggunakan media 

hampir setiap kali mereka mengajar.Diantara mereka ada yang menyatakan bahwa dengan 
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media pengajaran mereka lebih baik dan mereka lebih terbantu. Dua orang mahasiswa 

memutusakan untuk selalu menggunakan media tidak hanya untuk menarik perhatian dan 

memudahkan pemahaman siswa, akan tetapi sebagai strategi untuk mengurangi masalah 

pengelolaan kelas. Kedua mahasiswa tersebut mencatat bahwa mereka menggunakan 

variasi media gambar , realia, dan objek sesungguhnya. Namun demikian ada juga yang 

menyatakan bahwa meskipun mereka sudah menggunakan media siswa masih tidak 

memperhatikan pelajaran.Pada minggu awal ada pula yang menyatakan bahwa mereka 

sudah menyiapkan media yang memerlukan LCD, namun tidak bisa 

menggunakannya.Sementara itu, mereka sudah terbiasa menggunakan multimedia ketika 

mereka mengajar pada mata kuliah Micro Teaching. 

Berikut adalah contoh kutipan dari jurnal. 

- Saya mendownload video untuk bahan ajar narrative text listening. … saat 

mengajar saya harus mengatur kondisi kelas agar tetap tertib karena mereka 

harus dibagi menjadi 4 kelompok untuk maju ke depan menonton video dari 

laptop saya secara bergantian. Sambungan listrik yang tidak dimiliki di dalam 

ruangan kelas membuat saya tidak dapt menggunakan LCD. (Fadil)  

- Saya brencana menggunakan video yang sudah saya siapkan di laptop saya 

untuk emmlai pelajaran untuk memotivasi siswa dan memperkenalkan topik. 

Tapi saya tidak bisa menggunakannya karena tidak ada LCD. Sekolah hanya 

punya  LCD yang dipakai bergantian. Ternyata guru lain sudah meminjam 

sebelum saya.    

 

Setelah minggu kedua catatan mereka tentang penggunaan media tidak ada lagi 

yang berkenaan dengan ketersediaan alat bantu di sekolah, tetapi lebih banyak kepada 

fungsi media. Sebagian mencatat rasa puas karena dengan media mereka bisa 

memfokuskan perhatian siswa dan membantu mereka menjelaskan pelajaran dan 

meningkatkan pemahaman kosakata siswa.Tetapi kadang-kadang mereka mencatat kurang 

berfungsinya media karena tidak bisa menarik perhatian siswa.Di bawah ini adalah contoh 

kutipan dari jurnal mereka. 
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- Saya menggunakan MP3 dan Speaker untuk mengajarkan listening sebuah text 

recount. Saya tidak bisa memperdengarkannya 1x saja. Saya harus 

mengulangnya 3x karena tingkat kemampuan mendengar siswa rendah. (rani) 

- Media yang saya gunakan sudah baik karena berupa undangan yang 

sebenarnya. Hal itu menarik perhatian dan rasa ingin tahu siswa.   

 

 Dapat disimpulkan bahwa pentingnya media disdarai oleh mahasiswa. Pada jurnal 

mereka menyayangkan tidak tersedianya alat bantu multimedia di sekolah (kalaupun ada, 

hanya satu dan tidak bisa dipinjam), memikirkan berfungsi atau tidaknya media yang 

mereka gunakan sesuai dengan rencana, serta daya tarik media bagi siswa mereka. 

Kepedulian mereka terhadap media ini bersifat tetap dalam catatan mereka sampai akhir 

masa praktek. 

 

4. Materi Ajar 

Masalah materi ajar juga dicatat oleh sebagian besar mahasiswa. Sama halnya 

dengan teknik mengajar, materi ajar/bahan ajar dicatat terkait dengan aspek-aspek lain. 

Secara umum catatan mereka mengindikasikan bahwa mereka tidak begitu mengalami 

kesulitan yang besar dalam memilih atau mempersiapkan materi ajar, kecuali materi untuk 

‘listening’.Namun demikian, mereka menemukan kesulitan ketika bahan ajar yang mereka 

sipakan tidak cukup sehingga ada waktu berlebih yang tidak bisa digunakan dengan baik 

atau ketika topik sebuah teks tidak menarik, atau suatu teks dirasakan sulit oleh siswa. 

Catatan refleksi terkait materi ajar terdiri dari: 

- Topik yang dipilih menarik atau kurang menarik bagi siswa 

- Teks bisa dipahami atau sulit siswa 

- Siswa tidak  memahami banyak  kata-kata penting dalam teks 

- Materi yang dipilih kurang cocok dengan tujuan pembelajaran 

- Materi ‘listening’ sulit didapatkan   

Pada tampilan-tampilan tertentu ada mahasiswa mencatat bahwa materi yang 

mereka gunakan menarik bagi siswa. Namun, pada atmpilan lain mahasiswa lain atau 

mahasiswa yang sama mencatat bahwa bahan yang mereka gunakan kurang menarik. 
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- ‘Saya membuat sebuah teks narrative tentang prince dan princess yang 

menceritakan tentang percintaan/kasih saying yang berakhir bahagia. … saya 

menceritakan dongeng tersebut dengan menggunakan boneka sebagai 

pemerannya. Cerita sederhana saya mudah dipahami siswa/I; hampir semua 

siswa bisa menjawab 10 pertanyaan yang saya berikan.’ (gusti liza) 

- ‘Saya memberikan beberapa teks recount dan menampilkannya dengan media 

kertas, menyuruh siswa membaca teks bersama. Kendalanya masih banyak 

vocabulary yang tidak diketahui sisa sehingga saya menyruh mereka melihat 

kamus’. (rani). 

Kutipan pertama menggambarkan penilaian mahasiswa bersangkutan tentang 

ketepatan materi yang dipilih sehingga siswanya bisa memahami teks yang diceritakan. 

Disamping teks, barangkali cara mahasiswa menceritakan juga membantu siswa 

memahami cerita tersebut. Sementara kutipan kedua menggambarkan penilaian mahasiswa 

terhadap kurang cocoknya teks ditinjau dari tingkat keterbacaannya (readability). 

 Mahasiswa juga menyadari bahwa kadang-kadang materi yang mereka siapkan 

tidak cukup atau tidak lengkap.Dari catatan mereka ditemukan bahwa tidak cukupnya 

materi yang disediakan berakibat pada pengelolaan kelas.Kemudian, tidak lengkapnya 

materi disadari mahasiswa sebagai salah satu faktor yang membuat sulit bagi siswa 

memahami pelajaran.Berikut adalah contoh tulisan mahasiswa dalam jurnal mereka. 

- ‘Materi tidak cukup  untuk dibagikan untuk semua siswa, dan materinya agak 

sedikit membingungkan. Siswa cenderung ribut sehigga susah untuk ditangani.’  

- ‘Materi yang saya gunakan belum didukung dengan materi ayng sesuai dengan 

umur siswa.’ 

 

5. Penggunaan Waktu 

Tiga orang mahasiswa menulis tentang pengaturan waktu.Catatan mereka 

menunjukkan belum mampunya mereka menggunakan waktu dengan maksimal.Akibatnya, 

semua kegiatan yang direncanakan sudah selesai, sementara waktu masih ada. 
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- ‘ management waktu yang belum sampai pada penutupan kegiatan proses 

belajar mengajar. Latihan yang dipersiapkan belum sempat diberikan kepada 

siswa.’  

- I need more texts next time. I still had time. I just asked my students to do the 

exercises in their exercise book.  

Meskipun kedua kutipan di atas jelas menunjukkan kekurangmampuan mahasiswa 

menggunakan waktu dengan efisien, masalahnya berbeda.Mahasiswa pertama kekurangan 

waktu; mungkin kegiatan yang direncanakan terlalu banyak atau waktu yang dignakan 

untuk kegiatan tertentu terlalu lama.Mahasiswa kedua kelebihan aktu; mungkin dia tidak 

menyiapkan kegiatan atau bahan ajar yang cukup atau tidak memberikan waktu yang cukup 

untuk kegiatan tertentu. 

 

C. Catatan Observasi 

 

 Pengamatan lapangan dilakukan oleh tim peneliti tiga kali terhadap setiap 

mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini. Pengamatan pertama dilakukan pada minggu 

pertama atau kedua, pengamatan kedua pada pertengahan semester, sementara pengamatan 

ketiga dilakukan sebelum semester berakhir.Setiap kali observasi tampilan mengajar 

mahasiswa dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai mengajar 

mahasiswa menggambarkan peningkatan kemampuan mereka secara kuantitatif, sementara 

catatan observasi dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan dipaparkan berikut ini. 

Catatan observasi tersebut diharapkan dapat melengkapi data kuantitatif, catatan 

mahasiswa pada jurnal, dan data wawancara. 

 Sesuai dengan indikator keterampilan mengajar, observasi juga diarhkan pada 

aspek-aspek pengajaran menyangkut teknik mengajar, materi ajar, media, pengelolaan 

kelas,  penggunaan bahasa Inggris, dan penilaian. Disamping itu, aspek-aspek lain yang 

mempengarui pengajaran juga dicatat. Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa: 

1) secara keseluruhan keterampilan mengajar mahasiswa meningkat, 2) kesulitan-kesulitan 

yang mereka hadapi berkurang cukup signifikan, dan 3) terdapat sedikit perbedaan persepsi 

peneliti dengna mahasiswa, dan guru pamong dalam aspek tertentu. 
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Teknik Mengajar 

 Ditinjau dari teknik megajar mahasiswa mengalami kemajuan dengan rentangan 

yang berbeda-beda.Sembilan (70%) mengalami kemajuan yang cukup besar, sementara 3 

orang mengalami kemajuan yang tidak begitu besar.Kemajuan tersebut dapat dilihat dari 

kemampuan mahasiswa dalam memilih teknik yang memungkinkan tercapainya tuuan 

pembelajaran, memilih dan menggunakan teknik yang makin beragam dan menarik, serta 

menggunakan teknik mengajar yang melibatkan siswa. 

 Pada observsi pertama ditemukan hampir semua mahasiswa menerapkan kegiatan-

kegiatan yang terkesan tanpa mempertimbangkan  tujuan khusus pembelajaran untuk 

mengembangkan keterampilan bahasa dan pengetahuan bahasa yang jelas. Misalnya, 

seorang mahasiswa  mengajarkan teks recount untuk keterampilan listening dengan 

kegiatan-kegitan utamanya: 

- Mendistrbusikan kertas yang berisi paragraph rumpang kepada siswa. (yang 

harus dikosongkan adalah kata-kata kerja kedua atau past. 

- Memutarkan audio tentang paragraph (teks recount) tersebut beberapa kali dan 

menyuruh siswa mengisi teks rumpang tersebut. 

- Menyuruh siswa menuis jawaban mereka di papan 

- Mencek jawaban siswa bersama 

- Menterjemahkan teks tersebut bersama siswa (lebih banyak guru yang 

menterjemahkan. 

Dari kegiatan-kegiatan di atas terlihat bahwa kegatn-kegiatan yang dipilih dan dilakukan 

tidak mengembangkan keterampilan siswa menyimak seperti yang diharapkan oleh 

kurikulum (Kompetensi Dasar yang harus dicapai).Siswa hanya mengisi kata kerja dan 

tidak jelas ketrampilan menyimak mana yang dikembangkan.Apalagi selanjutnaya guru 

menerjemahkan teks yang tentu tidak jelas pula tujuannya.Akibatnya, siswa tidak begitu 

tertantang dan terlibat aktif. Pada kegiatan-kegiatan berikutnya siswa tidak lagi focus dan 

kelas jadi ribut.  
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 Pada observasi kedua mahasiswa bersangkutan lebih terampil memilih teknik yang 

tepat.Dia mengajarkan menulis narrative (menceritakan kembali narrative dalam bentuk 

tulis).Berikut adalah kegiatan yang dilakukan. 

- Memperlihat serangkaian gambar tentang cerita Cinderella 

- Mencek pengetahuan sisa tenatng ecrita tersebut dengan menggunakan gambar 

dengan teknik tanya jawab 

- Meminta beberapa siswa bergiliran menuliskan kata-kata penting yang muncul 

ketiak tanya jawab. Guru juga membantu siswa mengidentifikasi kata-kata 

penting tersebut 

- Mereviu struktur jenerik dan fitur bahasa teks narrative 

- Meminta siswa menulis cerita narrative Cinderella sederhana dengan bantuan 

gambar dan kata-kata penting yang ditulis di papan 

- Dua orang siswa diminat membacakan tulisan mereka di depan kelas. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mengarah pada keterampilan yang 

dikembangkan, yaitu menulis.Siswa dibimbing dan dilibatkan dari awal 

pembelajaran.Siswa juga dibekali dengan pengetahuan teori dan komponen bahasa yang 

diperlukan untuk menulis narrative.Karena kemmapuan siswa yang masih rendah, wajar 

jika mahasiswa atau guru hanya meminta siswa menceritakan kembali cerita yang sudah 

mereka bicarakan secara lisan ke dalam bentuk tulisan, bukan menciptakan narrative 

sendiri. 

 

Materi Ajar 

 Materi ajar diambil mahasiswa dari buku teks, LKS, internet, dan sumber-sumber 

lain seperti suratkabar.Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa memilih ajar yang tepat juga mengalami peningkatan. Mereka makin terampil 

memilih teks yang akan dijadikan model dan latihan, bahkan ada yang mencoba membuat 

teks sendiri. Topik-topik yang dipilih makin sesuai dengan kebutuhan atau minat siswa dan 

tingkat kesulitan teks pun sesuai dengan kemampuan siswa. Walaupun demikian, perlu 

juga dicatat bahwa kemampuan mereka membuat latihan seperti membuat pertanyaan dan 

memilih aspek bahasa sebagai bahan ajar masih terbatas. 
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Untuk materi ajar yang mereka ambil dari buku teks sudah cukup bagus ditinjau 

dari kecocokannya dengan siswa baik dari bahasa maupun topik-topiknya.Meskipun 

demikian, kemampuan mahasiswa untuk menentukan mana yang penting dan yang bisa 

ditinggalkan masih perlu ditingkatkan.Seperti diketahui latihan dalam buku ajar sering 

diberikan lebih banyak dari waktu yang tersedia.Bagi mahasiswa yang mengajar dengan 

berusaha menggunakan semua latihan dalam buku teks dan LKS mereka kekurangan waktu 

untuk melakukan kegiatan yang lebih penting. 

Sementara itu, untuk membuat materi ajar lebih bervariasi dan menarik, sebagian 

besar mereka memanfaatkan sumber lain seperti internet. Sayangnya, materi ajar yang 

dicari mahasiswa dari sumber lain kadang-kadang tidak sesuai karena beberapa faktor 

diantaranya teks yang kesulitannya di atas kemampuan rata-rata siswa, teks lisan terlalu 

panjang dan sulit ditangkap oleh siswa karena kecepatan penutur asli, atau sejumlah teks 

yang digunakan untuk satu kali pertemuan yang mempunyai rentangan kesulitan 

(readability) yang jauh. Artinya, mahasiswa masih belum bisa mengukur tingkat 

keterbacaan teks untuk siswa mereka.Misalnya, seorang mahasiswa (Bella) mengajarkan 

teks Procedure dengan topik “rujak buah”.Mahasiswa mengambil bahan lepas (materi 

otentik).Ternyata model teks yang digunakan sulit bagi siswa karena terlalu banyak kata 

baru.Akibatnya, siswa tidak tertarik dan banyak yang tidak melakukan instruksi guru. 

Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa  

menampilkan bahan ajar dari sumber yang bervariasi. Dari tampilan mengajar pertama ke 

tampilan kedua dan ketiga terdapat kemajuan dalam memilih bahan ajar.Namun, kemajuan 

tersebut masih terbatas pada kemampuan memilih teks yang lebih menarik bagi 

siswa.Mahasiswa masih perlu belajar lebih banyak untuk mengadaptasi materi otentik, 

terutama yang diambil dari internet. 

 

Media  

Pada ketiga kali observasi ditemukan bahwa semua mahasiswa menggunakan 

media, meskipun ada yang tidak selalu menggunakan media.Media yang digunakan adalah 

media audio, gambar, dan objek sesungguhnya.Berdasarkan perbandingan media yang 
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mereka gunakan pada pengamatan yang pertama, kedua, dan ketiga, dapat disimpulkan 

bahwa melakukan perbaikan misalnya ukuran dan tampilannya. 

Pada observasi pertama, sebagian mahasiswa menggunakan media audio (untuk 

pengajaran listening) dan sebagian lagi menggunakan gambar. Ada beberapa masalah pada 

media yang digunakan siswa.Media audio yang pada umumnya diputar mahasiswa dari 

laptop kurang jelas suaranya.Satu orang mahasiswa bahkan meggunakan 

handphone.Masalah media gambar pada umumnya terletak pada ukurannya yang kecil 

sehingga tidak jelas bagi siswa yang duduk bagian belakang.Hanya ada satu orang 

mahasiswa yang menggunakan gambar berwarna yang ukurannya cukup besar dan 

delaminating sehingga terlihat menarik. 

Pada observasi kedua dan ketiga sudah ada perbaikan.Unutuk media audio sudah 

mereka sipakan loud speaker sehingga terdengar lebih jelas, dan tidak ada lagi yang hanya 

menggunakan handphone.Sementara untuk media gambar sudah lebih besar 

ukurannya.Namun demikian, masih ada yang kurang menarik karena tidak berwarna.Lebih 

menarik lagi, dan ada 2 orang mahasiswa yang mengunakan objek sesungguhnya ketika 

mengajarkan procedure text. 

 Kemudian, menurut pengamatan peneliti cara menggunakan media bukanlah hal 

yang sederhana bagi mahasiswa. Mahasiswa masih belum terampil menggunakan media 

audio sehingga waktu yang digunakan tidak efisien sementara hasilnya kurang 

memuaskan.Misalnya, seorang mahasiswa memutar sebuah cerita yang agak 

panjang.Siswanya tidak bisa berkonsentrasi dalam waktu yang lama sehingga mereka tidak 

bisa menangkap teks yang diperdengarkan.Akhirnya, mahasiswa tersebut mengulangnya 

kembali perbahagian dan mendiskusikan isi teks perbagian pula.Kegiatan menjadi lebih 

pada menterjemahkan teks bersama.Akibatnya, tujuan tidak tercapai.Untuk media gambar 

mahasiswa juga belum begitu terampil.Ketika memperlihatkan gambar yang dipegang 

sendiri mahasiswa mengarah pada kelompok tertentu, dan kadang-kadang berdiri pada satu 

posisi saja sehingga hanya sebagian siswa yang bisa melihat.Ketika gambar ditempel di 

papan tulis, sebagian ada yang lebih banyak melihat media itu sendiri tanpa melihat ke 

siswa.Disamping itu, mahasiswa belum terampil mengeksploitasi media untuk 
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mengoptimalkan pembelajaran.Masalah-masalah dalam menggunakan media tidak begitu 

berkurang sampai pada akhir masa praketk lapangan (pada pengamatan ketiga). 

Dapat disimpulkan bahwa keterampilan mahasiswa dalam memilih media 

mengalami peningkatan, tetapi keterampilan mereka menggunakan media masih 

terbatas.Masih perlu latihan yang lebih banyak tertama dalam mata kuliah English 

Teaching Media dan Micro Teaching. 

 

Penggunaan Bahasa Inggris 

 Penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dalam proses belajar mengajar 

yang biasa juga disebut dengan istilah classroom language merupakan aspek yang menarik 

untuk dibahas. Seperti diketahui, input bahasa yang utama bagi siswa adalah bahasa guru. 

Oleh sebab itu kepada mahasiswa calon guru ditekankan agar mereka menggunakan bahasa 

Inggris sebisa mungkin dalam proses pembelajaran.  Tidak seperti yang mereka lakukan 

pada praktek mengajar pada mata kuliah Micro Teaching, mahasiswa lebih banyak 

menggunakan bahasa Indonesia. 

 Pada observasi pertama hanya 4 dari 12 orang mahasiswa yang bersaha 

menggunakan bahasa Inggris lebih banyak.Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk 

bertanya, memberikan perintah, dan menjelaskan hal-hal yang mudah. Kadang-kadang 

mereka menggunakan bahasa Indonesia ketika menjelaskan konsep atau menegaskan 

perintah tentang sesuatu yang harus dikerjakan siswa. Sementara itu, 8 mahasiswa yang 

lain saat sedkit menggunakan bahasa Inggris, hanya sebatas memberi salam dan beberapa 

perintah sederhana. 

 Hasil observasi tampilan kedua menunjukkan perbaikan. Mahasiswa yang 

melakukan refleksi terhadap penggunaan bahasa (2 orang) dan dampak wawancara pertama 

dengan mahasiswa memberikan hasil positif. Penggunaan bahasa Inggris mahasiswa 

meningkat. Tujuh orang mahasiswa menggunakan bahasa Inggris cukup banyak, sementara 

lima orang yang lain masih banyak berbahasa Indonesia. Alasan mereka dijelaskan pada 

analisis hasil wawancara (hal.  ….).  

 Masalah yang juga perlu digarisbawahi adalah keterampilan mahasiswa 

menggunakan bahasa Inggris yang baik, benar, dan sesuai dengan kemampuan siswa 
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menangkap makna bahasa Inggris.Ada dua masalah utama yang berhubungan dengan 

penggunaan bahasa Inggris mahasiswa di kelas. Masih sering ditemui tatabahasa bahasa 

Inggris yang salah seperti kesalahan pada bentuk kalimat tanya dan penggunaan kata benda 

jamak dan tunggal. Kadang-kadang masih ada kesalahan dalam pengucapan.Karena bahasa 

guru adalah model, maka kesalahan seperti itu harusnya tidak terjadi.Kedua adalah masalah 

kemmapuan mahasiswa menyesuaikan bahasa Inggris mereka dengan kemampuan 

siswa.Mereka sering menggunakan kalimat-kalimat yang panjang dan kompleks. Jadi siswa 

mengalami kesulitan memahami apa yang mereka maksud. Akhirnya siswa minta 

mengulang atau bahkan mengalihkan ke bahasa Indoensia. 

  

Penilaian 

 Mahasiswa melakukan penilaian melalui latihan dan quiz (tes kecil). Setiap teks 

yang diajarkan selalu ada latihan yang diberikan baik lisan maupun tulisan. Latihan-latihan 

tersebut pada umumnya ditujukan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap teks 

tertentu atau untuk mengukur kemampuan siswa menampilkan dialog dan menulis paragraf 

dalam suatu teks. Ada juga mahasiswa kadang-kadang memberikan latihan 

kosakata.Berdasarkan catatan observasi, peningkatan kemampuan mahasiswa dalam 

melakukan penilaian yang meliputi merancang latihan, mengoreksi jawaban, dan 

memberikan umpanbalik belum bisa dilihat dengan jelas. 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa latihan dan quiz yang diberikan mahasiswa 

cukup bervariasi dan sesuai dengan teks terkait. Untuk menilai pemahaman teks monolog 

mahasiswa memberikan pertanyaan lisan atau tulisan.Meskipun pertanyaan-pertanyaan 

sesuai dengan isi teks, tingkat pertanyaan menurut taksonomi Bloom baru sebatas tingkat 

pemahaman (comprehension).Pertanyaan yang menuntut kemampuan menganalisis dan 

mengevaluasi jarang digunakan mahasiswa. Untuk teks interaksional penilaian dilakukan 

mahasiswa dengan meminta siswa memainperankan dialog dan kadang-kadang meminta 

siswa menciptakan dialog singkat dan mempresentasikannya.  

 Kemudian cara menilai dilakukan dengan memeriksa jawaban siswa bersama, 

memberikan umpan balik, dan membawa lembar jawaban siswa untuk dicek di rumah. 

Dalam hal memeriksa jawaban siswa, masih diperlukan latihan yang lebih banyak. 
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Mahasiswa cenderung meminta jawaban secara terbuka (sukarela) dan ketika sudah ada 

yang bisa memberikan jawaban yang benar, mahasiswa meneruskan pada soal berikutnya 

tanpa mencek apakah siswa yang lain sudah mengerti atau belum atau setuju atau tidak 

dengan jawaban tersebut. Untuk menilai ketrampilan berbicara (dialog), mahasiswa 

cenderung memberikan pujian seperti ‘good’ and ‘very good’.Penilaian keterampilan 

berbicara belum memepedomani indikator yang mereka tlis di dalam RPP. 

 Berdasrakan hasil pengamatan yang dilakukan tiga kali tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ketrampilan mahasiswa dalam menilai belum meningkat.Meskipun sudah ada 

masukan dari pamong dan pembimbing, perubahannya belum kelihatan. Perlu juga 

diketahui bahwa aspek ini tidak mendapatkan perhatian mahasiswa dalam refleksi ereka 

karena hamper tidak disinggung dalam jurnal mereka.   

 

D. Hasil Wawancara 

 

Seperti yang telah dinyatakan pada Bab 3, wawancara dilakukan dengan mahasiswa 

dan guru pamong.Hasil wawancara dengan mahasiswa dimaksudkan untuk menggali lebih 

dalam tentang hal-hal yang menjadi kepedulian mereka dalam melakukan refleksi 

pengajaran mereka dan alasan-alasan yang melatarbelakangi kepedulian mereka 

tersebut.Disamping itu, hasil wawancara diharapkan dapat mengungkap kesulitan-kesulitan 

yang mereka hadapi yang tidak ditulis di jurnal dan luput dari observasi.Sementara itu, 

wawancara dengan guru pamong dimaksudkan untuk mengetahui pendapat mereka tentang 

dampak dari implementasi pengajaran reflektif terhadap keterampilan mengajar mahasiswa 

serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengajar. 

 

1. Mahasiswa  

Wawancara dengan mahasiswa dilakukan 2 kali, pada tengah semester dan pada 

akhir semester.Untuk alasan efisiensi waktu karena mahasiswa tidak bisa dengan leluasa 

meninggalkan sekolah, maka wawancara dilakukan perkelompok kecil (focus-group 

interview). Pertanyaan utama dapat dilihat pada Lampiran …. .   Jawaban mereka pada 

wawancara 1 dan 2 hampir sama. Oleh sebab itu, uraian untuk kedua wawancara tersebut 
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tidak dipisahkan. Pada bagian-bagian yang berbeda akan dijelaskan. Hasil wawancara akan 

dikelompokkan berdasarkan kelompok pertanyaan dan diurut berdasarkan intensitas 

jawaban mahasiswa.  

 

a. Pelaksanaan Refleksi 

Semua mahasiswa menyatakan bahwa mereka melakukan refleksi secara teratur 

sesuai dengan yang diminta oleh peneliti. …… orang mahasiswa melakukan refleksi setiap 

kali selesai mengajar, …..melakukan setelah mengajarkan satu teks yang sama untuk 2 atau 

3 kelas paralel yang mereka ajar,  …. orang.  Semua mahasiswa sependapat bahwa 

pengajaran reflektif bermanfaat dan membantu mereka memperbaiki kemampuan mereka 

mengajar.Mereka menjelakan bahwa dengan melakukan refleksi mereka menyadari 

kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan.Mereka menyatakan bahwa mereka berusaha 

memperbaiki penampilan mengajar mereka, meskipun kadang-kadang tidak berhasil 

dengan baik.Namun demikian, salah seorang mahasiswa mengakui kadang-kadang dia lupa 

melihat hasil refleksi yang sudah ditulis di jurnal ketika membuat rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 

 

b. Aspek yang menjadi perhatian 

Menarik sekali menemukan bahwa jawaban mereka tentang aspek yang paling 

utama mereka pikirkan ketika melakukan refleksi sama.  Pengelolaan kelas merupakan 

aspek pengajaran yang paling mereka pikirkan karena mereka mengalami masalah dalam 

menangani sikap dan perilaku siswa mereka dalam belajar.Kecuali kelas unggul, kelas-

kelas yang mereka ajar pada umumnya ribut; siswanya banyak yang kurang 

memperhatikan pelajaran, mengganggu teman, melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti 

menggambar, dan sebagainya.Menurut mereka masalah ini sangat mengganggu rencana 

pengajaran yang mereka buat.Seorang mahasiswa mencontohkan ketika dia merencanakan 

kegiatan kerja kelompok menyusun kalimat acak yang hasilnya ditampilkan oleh masing-

masing kelompok, sebagian siswa tidak ikut aktif. Pada waktu yang sudah ditentukan, 

hampir semua kelompok belum selesai (karena mereka melakukan hal-hal lain). Akibatnya, 

kegiatan menampilkan hasil kerja kelompok terundur, dan ada kegiatan lain yang tidak bisa 
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dilakukan karena waktu sudah habis. Salah seorang mahasiswa berpendapat bahwa 

‘bagaimanapun persiapan saya, masalah pengelolaan kelas sangat berpengaruh’. 

Pada wawancara kedua, semua mahasiswa, kecuali untuk kelas unggul, masih tetap 

merasa bahwa masalah pengelolaan kelas tetap yang mereka pikirkan karena mereka tetap 

merasa bahwa ketidakberhasilan mereka dalam melaksanakan pembelajaran pada 

umumnya disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas.Namun 

demikian, sebagian (8 dari 12) merasa bahwa masalah pengelolaan kelas menurun cukup 

signifikan.Artinya, mereka memikirkan masalah pengelolaan kelas dan mencari jalan 

keluar, kemudian bisa mengurangi masalah tersebut.Salah seorang mahasiswa memberikan 

contoh bahwa dengan melakukan pendekatan personal di luar kelas kepada siswa yang 

menjadi sumber ribut di suatu kelas ternyata dapat mengurangi keributan di kelas. Dua 

orang mahasiswa lain menyatakan bahwa dengan memberanikan diri menegur dan 

memberikan ‘hukuman’ kepada siswa, ternyata mereka mampu mengelola kelas dengan 

lebih baik.  

Aspek kedua adalah masalah media pengajaran.Semua menyatakan bahwa mereka 

ingin menggunakan media karena menyadari pentingnya media dalam pembelajaran bahasa 

Inggris.Pada mata kuliah Micro Teaching, mereka pada umumnya menggunakan 

multimedia.Sekolah mempunyai LCD yang terbatas (satu sekolah hanya satu LCD). Oleh 

sebab itu mereka terpaksa harus menggunakan media lain seperti gambar atau objek. 

Menurut mereka terbatasnya waktu membuat mereka kadang-kadang tidak bisa 

mendapatkan atau membuat media yang menarik, dan kadang-kadang mereka tidak 

meggunakan media sama sekali.  

Pada wawancara kedua mereka tetap menyoroti masalah media.Namun demikian, 

mereka sudah mencoba membuat atau mencari media alternatif.Mereka sudah tidak 

memikirkan multimedia karena memang tidak mungkin digunakan.Mereka lebih banyak 

menggunakan media gambar.Menurut mereka, dengan menggunakan media pengajaran 

mereka lebih baik karena perhatian siswa lebih terfokus.Namun demikian, mereka masih 

kesulitan menemukan media gambar yang menarik. Di sisi lain, mereka kurang mampu dan 

tidak mempunyai waktu untuk membuat media sendiri. 



54 
 

Menentukan materi ajar yang sesuai dan menarik adalah aspek berikut yang mereka 

pikirkan ketika melakukan refleksi.Menurut mereka pada umumnya materi yang digunakan 

adalah materi yang sudah ada pada buku teks dan lembaran kerja siswa (LKS) yang sudah 

ditentukan oleh sekolah masing-masing.Namun demikian, mereka diminta juga oleh 

pamong untuk mencari materi-materi lain yang lebih menarik.Oleh sebab itu, mereka 

mencari materi dari sumber lain, terutama internet.Materi yang mereka gunakan kadang-

kadang tidak sesuai dengan kemampuan siswa, sering terlalu sulit.Mereka merasa bahwa 

mereka belum mampu memperkirakan kesulitan materi dengan kemmapuan siswa. 

Disamping itu, 5 dri 12 mahasiswa tersebut  menyatakan bahwa mereka sering kekurangan 

material ajar. Pada wawanca kedua, mahasiswa ini mengatakan bahwa materi ajar mereka 

sudah cukup dari sisi jumalh karena mereka sengaja menyediakan lebih banyak materi 

untuk mengatasi waktu berlebih. 

 Aspek berikutnya adalah cara menyampaikan materi pembelajaran. Hampir semua 

(11 dari 12 orang) menyampaikan bahwa dalam melakukan refleksi mereka memikirkan 

bagaimana cara menyampaikan pelajaran untuk mencapai tujuan. Mereka merasakan 

bahwa sulitnya memilih kegiatan dan mengoranisir atau mengurut kegiatan, serta 

melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang sudah mereka rancang.Mereka sering 

menemukan bahwa sebagian kegiatan tidak sesuai dan tidak menarik bagi siswa.Mereka 

berpendapat bahwa sering juga masalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah 

direncanakan tidak bisa dilaksanakan karena sulitnya mengatur siswa dan kurang 

mampunya mereka mengatur waktu. Ketika ditanya tentang sebab-sebab lain, mereka 

merasa bahwa hampir tidak adanya contoh konkrit manifestasi pendekatan atau metode  

mengajar tertentu ke dalam kegiatan-kegiatan mengajar juga menjadi salah satu penyebab 

sulitnya mereka menyampaikan pembelajaran.  

 

c. Yang dirasakan perlu diperbaiki  

Semua mahasiswa menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah aspek yang paling 

perlu mereka perbaiki.Meskipun mereka sudah mencoba cara-cara yang dianjurkan oleh 

pamong dan dosen pembimbing, mengelola kelas masih menjadi hal yang mereka catat 
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untuk diperbaiki.Mereka sudah mencobakan berbagai strategi; keberhasilannya berubah-

rubah (fluktuatif). 

Yang juga diperbaiki menurut mereka adalah teknik pembelajaran mereka.Pada 

umumnya mahasiswa merasa bahwa mereka masih harus berlatih lebih banyak dala 

merancang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang cocok dan menarik bagi siswa.Mereka 

merasa bahwa teknik yang mereka pakai sering tidak begitu melibatkan siswa, dan kadang-

kadang mereka temukan membosankan bagi siswa.Sebagian mereka merasa ragu-ragu 

apakah kegiatan-kegitan yang mereka lakukan sesuai dengan pendekatan atau metode yang 

disarankan.Disamping itu, mereka juga belum pandai membbagi waktu untuk kegiatan-

kegiatan tersebut sehingga kadang-kadang waktu tidak cukup, kadang-kadang berlebih. 

Menentukan materi ajar yang sesuai dan menarik bagi siswa menurut mereka masih 

perlu ditingkatkan.Mereka menyadari bahwa materi yang mereka ambil dari internet perlu 

diadaptasi.Akan tetapi, mereka masih mersa kurang mampu dan harus berlatih lebih 

banyak agar terampil mengadaptasi materi ajar. 

 

d. Yang kurang bisa diterapkan 

Ada dua hal menurut  mereka yang mereka pelajari di bangku kuliah dan dianjurkan 

oleh dosen tetapi kurang bisa diterapkan.   Pertama, mereka kurang mampu 

mengaplikasikan pengajaran bahasa Inggris yang komunikatif seperti yang dipelajari pada 

mata kuliah TEFL dan Topics in TESOL.Mereka mengaku bahwa mereka agak ragu-ragu 

menterjemahkan prinsip-prinsip pendekatan komunikatif dan pendekatan-pendekatan lain 

ke dalam bentuk kegiatan.Disamping itu, sebagian mereka ragu-ragu untuk menerapkannya 

karena khawatir tidak bisa diikuti siswa, waktu tidak cukup, dan tidak sesuai dengan 

keinginan pamong. 

Menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi semaksimal mungkin seperti 

disarankan dalam perkuliahan juga tidak bisa mereka terapkan.Hanya 3 orang mahasiswa 

yang mengatakan mereka bisa menggunakan bahasa Inggris secara maksimal.Mahasiswa 

mempunyai jawaban berbeda terhadap penyebab masalah ini.  Pertama, mereka 

sesungguhnya mau menggunakan bahasa Inggris, tetapi siswa mereka meminta mereka 

menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan mereka tidak memahami bahasa Inggris. 
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Jadi mahasiswa menyatakan bahwa ketika mereka mencoba menggunakan bahasa Inggris 

siswa makin sulit diatur, makin ribut.Kedua, dari penilaian mereka ketika menocn langsung 

menggunakan bahasa Inggris, siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran. Jadi 

mereka putuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak. Ketiga, mereka 

merasa kesulitan menyesuaikan bahasa Inggris mereka dengan kemampuan siswa. 

Setelah wawancara pertama mahasiswa didorong untuk menggunakan bahasa 

Inggris lebih banyak dan mencari strategi yang memungkinkan serta berusaha 

menggunakan bahasa kelas (classroom language) yang sesuai.Pada wawancara kedua, 

mereka menyatakan bahwa mereka berusaha menggunakan bahasa Inggris sebanyak 

mungkin.Ketika melakukan refleksi mereka mengakui bahwa mereka memikirkan 

strateginya.Salah seorang mahasiswa mengatakan bahwa dia bahkan membuat kesepakatan 

dengan siswa.Diantaranya, siswa setuju guru menggunakan bahasa Inggris yang sederhana 

asalkan ada perubahan tempat duduk dan tidak ditertawakan jika mereka salah.Namun 

demikian, sebagian besar tetap mengatakan bahwa mereka tidak bisa enggunakan bahasa 

Inggris secara maksimal seperti yang dianjurkan oleh dosen ketika belajar TEFL dan Micro 

Teaching. 

 

2. Guru Pamong 

Wawancara dengan pamong dilakukan 2 kali dalam dua bentuk.Wawancara 

pertama dilakukan ketika melakukan kunjungan ke sekolah kepada masing-masing guru 

pamong oleh peneliti dalam bentuk yang semi-formal.Wawanca kedua dilakukan setelah 

selesai pengambilan data di lapangan dalam bentuk kelompok (focus-group interview). 

Hasil wawancara dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok seperti yang akan 

diuraikan berikut ini. Hasil dua kali wawancara tersebut digabungkan dan akan diberi 

indikasi jika ada yang berbeda. 

a. Keterampilan mengajar mahasiswa 

Semua guru pamong mengatakan bahwa keterampilan mahasiswa mengajar 

meningkat dari hari ke hari.Mahasiswa dinilai oleh guru pamong makin terampil 

menyampaikan pelajaran dan memahami siswa, dan mengelola kelas.Pada wawancara 

pertama, hampir semua guru (…. dari 11) menyampaikan masalah mahasiswa dalam 
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memilih kegiatan yang cocok, mengurut kegiatan, memilih materi ajar, dan membagi 

waktu untuk setiap kegiatan.  Misalnya, salah seorang guru menyampaikan bahwa teknik 

yang digunakan mahasiswa terlalu berpusat pada guru dan lebih banyak menekankan pada 

aspek teori ‘teks’, bukan pada latihan pengunaan bahasa. Guru lain mengomentari bahwa 

mahasiswa yang dibimbingnya kurang melibatkan siswa secara aktif. Menurut pamong 

sebagian mahasiswa juga dinilai kurang terampil memilih bahan ajar yang menarik dan 

menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan waktu yang tersedia.Meskipun sebagian besar 

mahasiswa mengalami masalah dalam mengelola kelas, tidak semua guru pamong melihat 

itu sebagai masalah besar; mereka memakluminya. 

Setelah wawancara kedua para guru pamong melihat bahwa masalah dan kesulitan 

mahasiswa jauh berkurang.Namun demikian, dua orang pamong masih merasa bahwa 

mahasiswa bimbingan mereka masih mempunyai masalah dalam mengajar yang 

nampaknya diseabkan bukan hanya karena masalah kemampuan mereka tapi juga 

kedisplinan dan kerajinan.Dua orang pamong tersebut juga tidak mengingkari adaya 

peningkatan dalam hal tertentu seperti kepercayaan diri dan teknik mengajar. 

 

b. Manfaat pangajaran reflektif bagi mahasiswa 

Seperti dijelaskan sebelumya, guru pamong sudah diberitahu tentang kewajiban 

mahasiswa melakukan refleksi setiap kali mereka mengajar.Ditanyakan tentang pendapat 

guru pamong terhadap dampak dari praktek refleksi tersebut, mereka tidak bisa 

mengatakan dengan tegas.Pada umumnya mereka mengatakan bahwa pengajaran reflektif 

tampaknya memang ada manfaatnya.Menurut mereka, mereka kadang-kadang juga sering 

mengingatkan untuk melakukan refleksi dan menulis di jurnal.Semua guru pamong setuju 

dengan pentingnya mahasiswa melakukan refleksi seperti yang sudah diterapkan dalam 

penelitian ini. Mereka menanggapi positif cara melakukan refleksi yang dilakukan 

mahasiswa.     

 

c. Aspek-aspek pengajaran yang perlu perhatian 

Ada tiga hal yang menurut pamong perlu mendapat perhatian bagi mahasiswa, 

membuat rencana pembelajaran, cara menyampaikan pembelajaran, materi ajar, dan media. 
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Sebagian (6 dari 11) guru pamong menyatakan bahwa membuat RPP harus mendapat 

perhatian karena mahasiswa kadang-kadang tidak membuat RPP.RPP yang mereka buat 

juga terkesan asal-asalan, tidak rinci dan terdapat kesalahan-kesalahan. Kemudian, 

sebagian besar pamong (9 orang) menyampaikan bahwa mahasiswa perlu meningkatkan 

kemampuan mereka dalam hal menyampaikan pembelajaran. Kadang-kadang mahasiswa 

terlalu banyak terlalu cepat dan tidak mempertimbangkan siswa yang lambat memahami 

apa yang mereka sampaikan. Kadang-kadang satu kegiatan melompat ke kegiatan lain 

sehingga siswa menjadi bingung. Disamping itu, kadang-kadang satu kegiatan dilakukan 

terlalu lama sehingga siswa menjadi bosan dan waktu untuk kegiatan lain 

kurang.Kemampuan memilih dan mengadaptasi dan menguasai bahan ajar merupakan 

aspek beerikut yang menurut pamong perlu mendapat perhatian.Materi ajar yang diambil 

mahasiswa dari internet sering tingkatnya lebih tinggi dari kemampuan rata-rata siswa. 

Salah seorang pamong juga mengatakan bahwa kadang-kadang kesulitan satu teks dengan 

teks lain untuk jenis teks yang sama berbeda jauh. Lima dari sebelas pamong menyatakan 

bahwa mahasiswa perlu meningkatkan penguasaan materi ajar.Kadang-kadang mahasiswa 

tidak begitu paham dengan teks yang mereka ajarkan, sering terdapat kesalahan bahasa dan 

kosakata, serta kadang-kadang tidak mengetahui dengn pasti jawaban dari pertanyaan yang 

mereka berikan kepada siswa mereka.Kemampuan mahasiswa memilih dan menggunakan 

media juga harus mendapatkan perhatian.Menurut pamong sering media yang digunakan 

mahasiswa kurang menarik dan kurang berfungsi.Sehingga menurut pamong, mahasiswa 

menggunakan media seadanya.Disamping itu, ada pamong yang mengatakan bahwa 

mahasiswa jarang menggunakan media. 

Pada wawancara kedua, para pamong tetap mengomentari hal yang sama sebagai 

aspek yang perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang. Meskipun ada 

peningkatan secara keseluruhan, mahasiswa masih perlu latihan dan bimbingan dalam 

membuat RPP, menentukan dan menyampaikan pembelajaran (teknik mengajar), serta 

memilih dan menggunakan media.Tiga orang pamong juga memberikan pandangan tentang 

faktor penyebab. Menurut mereka mahasiswa yang mereka bimbing nampaknya 

mempunyai kemampuan yang rendah dalam berbagai hal seperti membuat RPP, menguasai 

bahan ajar,  keterampilan bahasa, dan serta etos kerja.   
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d. Saran-saran untuk prodi pendidikan bahasa Inggris  

Pamong tidak mempunyai saran yang khusus untuk Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris.Mereka yakin bahwa mahasiswa sudah dibekali dengan keterampilan yang 

dibutuhkan.Masalah yang dihadapi mahasiswa menurut mereka lebih banyak disebabkan 

oleh kurangnya latihan dan komitmen pada tugas mengajar.Sepertinya pamong sangat 

memaklumi masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa sebagai guru baru yang belum 

berpengalaman.Namun demikian, dua orang pamong menyarankan agar mahasiswa diberi 

latihan membuat RPP dan media lebih banyak. 
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 JADWAL PELAKSANAAN 

 

Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 

Persiapan 

- Penentuan jadwal 

- Pembuatan 

instrument 

- Validasi instrumen 

- Pengurusan 

administrasi 

            

Pelaksanaan penelitian 

- Tindakan 

- Observasi 

- Refleksi  

- Wawancara 

            

Analisis Data             

Penulisan draf laporan 

penelitian 

            

Seminar hasil 

penelitan 

            

Penulisan laporan 

akhir penelitian 

            

Perbanyakan 

 

            

 

  



61 
 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Ali, S. 2007. Reflective Teacher Observation Model for In-Service Teacher 

Trainees.English Teaching Forum, 45, 1, pp. 16-25. 

Bailey, Kathleen M. 2006. Language Teacher Supervision: A Case-Based Approach. New 

York: Cambridge University Press. 

Barlett, L. 1990. Teacher Development through Reflective Teaching.In Richards, Jack and 

David Nunan (Eds.).Second Language Teacher Education.  Cambridge: Cambridge 

University Press, pp. 202-214. 

Canning, R. 2011. Reflecting on the reflective practitioner: vocational initial teacher 

education in Scotland.Journal of Vocational Education and Training, 63, 4, pp. 

609-617. 

Christie, Frances. 1997. Curriculum macrogenres as forms of initiation into a culture. In F. 

Christie and J.R Martin (Eds.), Genre and institutions: Social processes in the 

workplace and school, pp. 134-60. London: Continuum.   

Cornford, I.R. 2002. Reflective Teaching: empirical research findings and some 

implications for teacher education. Journal of Vocational Education and Training, 

Volume 54, Number 2. 

Creswell, J.W. 2008.Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research (3rded.). New Jersey: Pearson Education Ltd. 

Farrel, T.S.C. 1998. Reflective Teaching: The Principles and Practices. English Teaching 

Forum, 36,4. 

Farrell, T.S.C. 2006. Reflective Practice in Action: A Case Study of a Writing Teacher’s 

Reflections on Practice. TESL CANADA Journal/Reveu TESL DU CANADA, 23, 2, 

pp. 77-90. 

Farrell, T.S.C. 2007. Failing the Practicum: Narrowing the Gap between Expectations and 

Reality with Reflective Practice. TESOL Quarterly, 41, 1, pp. 193-201. 

Ferraro, J.M. 2000.Reflective Practice and Professional Development. ERIC Digest, ERIC 

Clearinghouse on Training and Teacher Education, Washington DC. Retrieved, 

March 15, 2012, from http://www. csun.edu/coe/eed. 

Gebhard, J. and R. Oprandy. 1999. Language Awareness: A Guide to Exploring Beliefs 

and Practices. New York: Cambridge University Press. 

Hamaidi D., Ibrahim, Al-Shara, Y., Y. Arouri, A.A Ferial. 2014. Student-Teachers’ s 

Perspectives of Practicum Practices and Challenges. European Scientific Journal, 

10, 13, pp. 191-214.  

Harmer, Jeremy. 2001. The Practice of English Language Teaching (3rd). Essex, England: 

Pearson Eduacation Limited. 

Hyland, Ken. 2004. Genre and second language writing. Ann Harbor: The University of 

Michigan Press. 

http://www/


62 
 

Larsen- Freeman, D. 2001. Teaching Grammar. In Celce-Murcia, M. (Ed.), Teaching 

English as a Second or Foreign Language, pp. 251-266. Boston: Heinle & Heinle.   

Kemmis, S. and R. McTaggart (eds). 1988. The Action Research Planner (3rded.). Geelong, 

Melbourne: Deakin University Press. 

Kingiger, Celeste. 2002. Genres of Power in Language Teacher Education: Interpreting the 

“Experts”. Dalam Savignon, Sandra J. (2002). Interpreting Communicative 

Language Teaching, hal. 193- 207. New Haven: Yale University Press. 

Littlewood, W.1981. Communicative Language Teaching. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Martin, Jim. 1997. Analysing genre: Functional parameters. In F. Christie and J.R Martin 

(Eds.), Genre and institutions: Social processes in the workplace and school, pp. 

161-86. London: Continuum. 

Murphy, J. M. 2001. Reflective Teaching in ELT.In Celce-Murcia, M. (Eds.)Teaching 

English as a Second or Foreign Language (3rded.). Boston: Heinle & 

HeinleRicards, Jack C. 2001. Approaches and Methods in Language (2nd), pp. 499-

515. Cambridge: Cambridge University Press. 

Perry, R. 2004. Teaching practice for ealy childhood.A guide for students.Retrieved from 

http://www.Routledge.Com. Catalogues/0418114838, pdf. 

Quick, G. & Sieborger, R. 2005. What matters in practice teaching? The perception of 

schools and students.South African Journal of Education, 25, pp. 1-4 

Richards, J.C and C., Lockhart. 1996. Reflective Teaching in Second Language Classroom. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Richards, J.C. and T. S. Rodgers. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching 

(2nded.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Richards, Keith. 2003. Qualitative Inquiry in TESOL. New York: Palgrave Macmillan. 

Schalkwijk, Eus, Kees Van Esch, Adri Elsen, and Wim Sez. 2002. Learner autonomy and 

the Education of Language of Language Teachers: How to Practice what is 

Preached and Preach what is Practiced. Dalam Savignon, Sandra J. (2002). 

Interpreting Communicative Language Teaching, 165-190. New Haven: Yale 

University Press.  

Wragg, E.C. 1999. An Introduction to Classroom Observation (2nded.). Routledge: New 

York. 

Wright, T. 2010. Second language teacher education: Review of recent research in practice. 

Language Teaching, 43, 3, pp. 259-296. Retrieved from 

http://journals.cambridge.org/LTA, IP address DOI: 130.194.20.173. 

 

 

 

 

http://www/
http://journals.cambridge.org/LTA


63 
 

 

 

Lampiran 1. Pedoman Penilaian  

Nama mahasiswa: 

Teks/topik           : 

Hari/tanggal        : 

Komponen Rentangan nilai Catatan 

1 2 3 4  

- Mengaitkan topik 

dengan latar belakang 

pengetahuan siswa 

 

 

    

- Memperkenalkan 

konteks sosial budaya 

penggunaan teks 

yang diajarkan  

     

- Membangun kosakata 

dan pengetahuan 

awal tatabahasa yang 

berkaitan secara 

terintegrasi 

     

- Memberikan dan 

membahas model 

teks 

     

- Memperkenal 

struktur teks 

     

- Membahas struktur 

teks 

     

- Memperkenalkan 

fitur bahasa teks 

     

- Melatihkan 

keterampilan bahasa 

yang difokuskan 

     

- Mencontohkan 

penciptaan teks  

     

- Memberikan 

kesempatan kepada 

perserta didik untuk 

menciptakan teks 

bersama   

     

- Memberikan 

kesempatan kepada 
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peserta didik 

menciptakan teks 

sendiri 

- Melibatkan peserta 

didik secara aktif 

     

- Melatihkan 

penggunaan kosa kata 

dan tatabahasa secara 

terintegrasi dan 

kontekstual 

     

- Mengutamakan 

pemahaman dan 

penyampaian makna 

ketimbang kebenaran 

tatabahasa (terutama 

untuk teks  

   interaksional) 

     

- Menerapkan prinsip 

scaffolding 

(pemberian 

bimbingan terencana 

dan bertahap) 
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Lampiran 1 Catatan Observasi 

Hari/tanggal  : 

Nama Mahasiswa : 

Topik/teks  : 

 

1. Kegiatan Pembelajaran 

No Tahap Pembelajaran Kegiatan 

1 Pembukaan  

 

 

 

 

 

 

 

2 Inti 
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3 Penutup  
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2. Catatan untuk aspek-aspek pembelajaran  

No Aspek-Aspek Pengajaran Uraian 

1 Memilih bahan ajar  

 

 

 

 

 

2 Memilih dan 

menggunakan 

teknik/strategi mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

3 Memilih dan 

menggunakan media 

 

 

 

 

 

 

 

4 Mengelola kelas  

 

 

 

 

 

 

 

5 Menggunakan bahasa 

Inggris  

 

 

 

 

 

 

 

6 Hal-hal lain yg berkaitan  
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Lampiran 2a  Pertanyaan Utama Wawancara dengan Mahasiswa 

1. Bagaimana menurut pendapatmu manfaat melakukan refleksi pengajaran? 

2. Apakah kamu melakukan refleksi pengajaran secara berkelanjutan? 

3. Hal-hal apa saja yang paling banyak /utama/ atau yang pertama yang menjadi 

perhatianmu ketika melakukan refleksi pengajaran? Mengapa? 

4. Hal-hal apa saja yang sekarang kamu rasa kurang kamu perhatikan ketika 

melakukan refleksi? Mengapa? 

5. Menurut catatan observasi kami, secara rata-rata kamu mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Apakah hal 

itu menjadi perhatiaanmu? Mengapa “ ya”, “kurang”,  atau “tidak” ? 

6. Aspek apa yang menurutmu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sebagai 

efek dari refleksi diri? 

7. Aspek-aspek apa saja yang menurutmu yang masih kurang atau meningkat 

meskipun kamu sudah melakukan refleksi dan berusaha memperbaikinya? 

8. Menurut pendapatmu, apa kesulitan utama yang kamu hadapi dalam PL? 

9. Hal-hal apa saja yang disarankan pada kuliah, akan tetapi tidak bisa kamu terapkan? 

Mengapa? 

10. Apa saranmu terhadap jurusan atau mata kulliah tertentu untuk menyukseskan PL 

mahasiswa di masa yang akan datang?  
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Lampiran 2b Pertanyaan Utama Wawancara dengan Pamong (Guru) 

1. Bagaimana menurut pendapat Saudara keterampilan mahasiswa mengajar? 

2. Kami meminta mahasiswa melakukan refleksi terhadap pengajaran mereka secara 

berkelanjutan. Menurut pendapat Saudara apakah ada manfaatnya? 

3. Masalah pengajaran apa saja yang nampaknya kurang mereka perhatikan dalam 

refleksi mereka? Apakah pernah Saudara diskusikan atau berikan umpan balik 

terhadap mereka tentang hal tersebut?  

4. Aspek-aspek pengajaran yang mana saja menurut Saudara yang meningkat 

signifikan dan mana yang kurang? Mengapa? 

5. Aspek pengajaran apa saja yang sudah memenuhi harapan Saudara? 

6. Aspek apa saja yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? 

7. Apakah Saudara akan menyarankan mahasiswa PL yang akan datang melakukan 

refleksi dengan menuliskannya pada jurnal seperti yang sekarang ini? 

8. Apa saran Saudara terhadap jurusan/prodi pendidikan bahasa Inggris untuk 

membekali mahasiswa PL di masa yang akan datang? 
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Raising Students’ Awareness on Their Teaching Performance  

through Reflective Teaching 

 

Yenni Rozimela 
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Universitas Negeri Padang 

 

This article presents a part of the results of a study conducted to 

explain the application of reflective teaching to improve the students’ 

pedagogy competence in teaching English.The research was begun 

last February (2014), and will end by the end of this year (2014). The 

result described here is the students’ focus of attention in their 

reflective teaching.  The study was conducted with 15 students taking 

Micro Teaching unit course. Prior to the commencement of the study, 

the students were informed about the concept and the importance of 

reflective teaching.Example of doing reflective teaching was also 

given. The students taught English to their peers in a range of selected 

texts prescribed in the junior and senior high school curricula. Every 

student taught for times (20- 40 minutes for each). After teaching 

presentation, the students were required to articulate their opinions 

about their teaching, and write their reflection in a journal. The 

reflection may consist of several teaching aspects such as 

instructional material, teaching techniques or strategies, and language 

use. The result of this study shows that the most frequent aspects that 

became the focus of concern of the students were teaching techniques 

and materials. Sometimes they also reflected upon the use of teaching 

media and classroom management. Unfortunately, they hardly 

reflected on their language use. The result of this study is expected to 

mailto:y_mela@yahoo.com
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give a useful insight to prepare students for their professional 

development as teachers.  

 

Key words: Reflective Teaching, Pedagogic Competence, Journal, 

 

INTRODUCTION 

Good teachers keep attemptingto improve their teaching performance in order to 

obtain maximum result.Sound improvement should be based on an informed-decision 

making which demands knowledge, skill, and willingness. These three interconnected 

components have to be built and developed throughout one’s teaching education and 

career. A strategy to do it is called reflective teaching in which teachers look back at their 

particular teaching presentation and take some time to evaluate the strengths and the 

weaknesses of their teaching presentation.  

 Some teachers may do reflective teaching consciously and regularly, while many 

may do it unconsciously and randomly. Some, however, might neglect this responsibility. 

We may have ever heard or involved in an informal discussion in a staff room where a 

teacher told his friend (s) about his dissatisfaction with his own teaching performance and 

told what he thought he did not do well. Usually his friend (s) exchanged experience of 

teaching the same thing and gave some advice. This is an example of the process of 

reflective teaching.   

 The reasons behind the focus of concern in a teacher’s reflection vary. They may be 

related to what a teacher thinks the most important aspect in teaching, what he or she does 

not master, or something that he/she is worried about. For instance, a teacher who believes 

that a successful teaching is very much influenced by teaching techniques will most likely 

reflect upon his techniques of teaching. Another teacher who is worried of his/her 

classroom management may focus on his/her success or failure in managing the class.  
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 Variety of concerns with reasons teachers have in their reflection may be 

appropriate at one time, but inappropriate in another time. Having observed students 

teaching in Micro Teaching subject for some years, I can conclude that sometimes the 

students focused much on a specific aspect of teaching, but ignored other aspects that they 

actually failed to execute them well. Sometimes, they could identify their strengths and 

weakness well in their comments of their teaching, so that theycould improve their 

teaching. If student teachers familiarize themselves with reflective teaching, they will be 

sensitive with their strengths and weakness. In turn, they will be able to improve their 

teaching performance. Furthermore, the lecturers and the supervisors will be able to help 

the students appropriately. 

 Motivated by the phenomena above, the researchers carried out a study to find out 

how reflective teaching could improve the students’ teaching pedagogic competence in 

teaching. The results of the study reported here deal with the students’ reflection on their 

teaching performance that they expressed in their journals. 

 

 

RELATED LITERATURE 

 Teaching is a complex process which necessitates specific competencies. One of 

them is pedagogic competence. A teacher who has pedagogic competence is expected to be 

able to plan, run, and evaluate his/her teaching well. This competence has to be developed 

and improved throughout one’s teaching career as a realization of professional 

development. An important facet dealing with this is raising awareness of one’s teaching. 

 Knezedvic (2001:10) states that awareness raising is crucial for teachers as “it is a 

starting point. We cannot develop unless we are aware of who we are and what we do”. He 

further points out that developing awareness is a process of reducing incongruities between 

what we actually do with what think we should do. To develop such awareness teachers 

should go through a process of reflection in which they think over what they have done in 
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their teaching and what they actually should have done. The result of the reflection can be 

used as a source of improvement. 

 Pennington in Farrell (1998:10) defines reflective teaching as “deliberating on 

experience, and that of mirroring experience”. Richards (1995) says that reflective teaching 

is an activity or process of responding to a past experience. It is a conscious effort to recall, 

consider, and evaluate a past experience of teaching. The results of the reflection are used 

as a basis for evaluation and decision-making and as a source of planning and action. This 

means that teachers should do reflective teaching to have an informed- improvement.  

 Farrell (1998) proposes five related components in reflection process. First, teachers 

should be given different opportunities through different activities such as group 

discussions, observation, and journal writing. Second, ground rules have to be built to the 

process and into each activity. For journal writing, for example, a minimum guideline 

needs to be negotiated to insure a critical reflection. Third, teachers should be provided 

with distinct types of times which include time for individual, activity, development, and 

period of reflection. Fourth, teachers should be provided with teachers need to be provided 

with external input for enriched reflection. Other people’s comments drawn from 

observations, experiments, research, and theories should be useful input for critical 

reflection. Fifth, teachers should be in a low affective state. A non-threatening environment 

needs to be created to reduce anxiety. These five components are developed by Farrell on 

the basis of the experiences of an EFL development group in Korea.    

 In professional development teachers collect their own data about their teaching. An 

instrument which is commonly used to collect the data is journal. Keeping a teaching 

journal is a data-gathering activity through which teachers can gain awareness and express 

their attitudes (Bailey,1990; Bailey et al., 2000). In relation to this, Acheson and Gall, 

1997) suggest that teachers who keep journals of their own teaching may differ in their 

attitudes and awareness from those who do not. This can be true as teachers who keep 

journals go through a process of looking at their teaching objectively through which 

awareness and willingness to improve their teaching grow.  
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Bailey (2006) mentions some examples of successful stories of keeping journals by 

teachers. Telatnik, an inexperienced ESL teacher who kept a journal reported that her 

journal changed her attitude toward getting feedback. She said that she became more 

objective and honest about other people’s analysis of her teaching. She admitted that she 

had run a teacher-centered teaching. After all, she managed to gleana few techniques to 

encourage her students to participate. Another story mentioned by Bailey is the experience 

of Verity, an experienced ESL teacher and teacher educator. She kept a journal of the first 

she taught at a university in Japan. She said that “the teaching journal became a zone for 

thinking“ that enabled herto externalize and make her thoughts and feelings explicit 

(Bailey, 2000:49). Through keeping a journal she reconstructed her existing knowledge in 

her new teaching context. These two stories indicate that keeping a journal is an effective 

way to do reflection in teaching. 

 To conclude, raising teachers’ awareness of their teaching is important as it is a 

realization of professional development. Reflective teaching is a conscious effort to raise 

awareness in which teachers recall their past teaching and evaluate it as a source of 

improvement of their future plan and action. A popular instrument to recall the refection is 

journal. Teachers write their reflection (thoughts and feelings) a journal, which will be read 

in turn. This current study also used journal as instrument for the practice of reflective 

teaching. 

 

 

METHOD 

This study is descriptive in nature. It was conducted to explain the implementation 

of reflective teaching to improve the students’ pedagogic competence in teaching English.  

The participants consisted of fifteen students of the English Teaching Program of 

the English Department who took a Micro Teaching subject. They implemented reflective 

teaching and were required to write their reflection in a journal. Each student taught four 
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times. Their teaching performance was recorded and they were encouraged to copy and 

watched their performance as a source of reflection. They were also asked to express their 

opinions about their teaching orally right after teaching. 

The data were collected through field notes, students’ journals, teaching 

performance assessment, and interview. For the focus of this article, the data reported here 

were those taken from the students’ journals that show their focus of attention in their 

teaching. Prior to writing the journal, the students were informed about what they could 

write (i.e. what they thought about their teaching, the strengths and the weaknesses, and 

what they thought they should improve if they teach in the future). 

The data obtained through the journals were read, classified, and analyzed 

qualitatively. The same process was done toward the field notes. Both sets of data were 

compared. The results of the analysis were described descriptively. 

 

FINDINGS AND DISCUSSION 

The results of the analysis of the students’ journals indicate that the students were 

concerned with five aspects of teaching, teaching techniques, instructional materials, 

teaching media, classroom management, and language use. The extent and the aspects of 

concern vary from one student to another. The following description shows the details. To 

differentiate the participants of the study (the students) from their students in the practice, 

the term ‘student teachers’ are used.  

 

Teaching Techniques 

All student teachers were concerned with the way they delivered the lesson to their 

students either on a particular stage, moment, or a whole process of teaching. They used 

expressions such as technique, method, strategy, or approach in their journals to show their 

comments about this aspect of teaching. Here are some quotations taken from the journals. 
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- I did not use interesting technique of teaching. So, the class was boring. 

- I felt successful in using inductive approach in my teaching. I was successful in 

making my students understand the topic. 

- I did not model how to write, but I felt I had interactive class. 

- I focused too much on my power point. So, I did not have good interaction with 

my students. 

- I felt my teaching activities were better than before. 

- I did not use a good way of teaching. I explained the generic structure, asked 

the students to read. They were bored. 

- I thought my teaching techniques were okay, but I spoke to fast. 

 

The quotations above show that when they reflected upon their teaching, the most 

important aspect they focused on was the way they taught. They judged their success and 

failure based on that aspect. This should be understandable because they never experienced 

teaching beforehand; thus, the first thing they must think much was how to teach. When 

they felt they were not successful, they most likely thought that the failure was due to the 

techniques of teaching they applied, and vice versa. 

Their focus and their perception on their teaching techniques were in line with the 

researchers’ field notes. Each student teacher had problems in the way they taught. With 

regards to teaching interactional texts, the student teachers tended to introduce the texts 

they taught with examples and explain the language expressions, but did not give exercises 

which enabled their students to use the texts in concern naturally. As for monolog texts, 

most of them did not model how to create a text well. They focused on analyzing texts and 

scrutinizing the structure of the texts. Furthermore, some of the student teachers did not 

create activities which made students practice the language and the texts they learned. 

 

Teaching Materials 
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The second theme emerging in the journals is materials. Ten student teachers were 

concerned with they used in the class. Examples of quotations are as follows. 

- I did not master the materials very well. 

- I did not prepare the song well. I focused too much on the materials in the 

power point. 

- The reading questions were not good. I didn’t teach vocabulary. 

- The texts were too long and contained many new vocabulary. 

- The materials were not suitable. They were too difficult and not interesting. 

- The texts were long, so that the students were bored to read. 

 

The quotations indicate that their concern on the materials were mainly on the 

problems in choosing or preparing the materials. They viewed from the suitability of the 

materials with their students’ level and interest and the completeness. This means that they 

were aware that judgment in choosing instructional materials should be seen against 

students. However, no one wrote their reflection about their satisfaction on the materials 

they used. 

Based on the researchers’ field notes, it was found that the student teachers’ main 

problem was choosing the materials which were considered appropriate for the students’ 

level and interesting for their students. Some of the texts they used were sometimes too 

long and difficult in terms of the language, and some were too easy. They also had 

problems in designing the exercises and the tasks.They tended to ask low level questions 

and some of the tasks were less communicative. Unfortunately, this did not become the 

student teachers’ concern in their reflection. 

 

Teaching Media 

Even though all student teachers used multimedia, they still gave comments on this 

aspect. Seven student teachers wrote their concern on the media they chose and used. 
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Similar to the materials, they only looked at the problems on the media; no one wrote their 

feeling of satisfaction. The following quotations show that. 

- I should use the board. I should not depend on my multimedia only. 

- I should use printed material. I should not show it on the screen. 

- I was not good in using media. 

- I needed pictures to teach new vocabulary. 

- I did not prepare my media well. 

Two of the student teachers as shown in the quotations viewed that multimedia only 

were not sufficient. They thought that presenting the materials on the screen led to 

boredom. This goes with the researchers’ field notes. Some of themwho relied on 

multimedia could not develop their teaching activities interestingly. They tended to stand 

by the table or next to the screen, pointing out the pictures on the screen. In effect, 

variations of activities and teacher movement were limited. This seemed to affect the 

students’ interest and enthusiasm.   

 

Classroom Management 

Four student teachers reflected upon their classroom management. Here are some 

quotations to show their concern. 

- I felt successful in getting students attention, so I had good interaction with 

them. 

- I was able to control the class.  

- Some students made noise. I could not control them well. 

- I only paid attention to one side. 

Those who reflected upon their classroom management merely viewed this aspect 

from their ability to control the class. The researchers’ notes, however, indicate that the 

students had some other classroom management problems which they overlooked. To 

mention a few, the problems included seating arrangement and group work management, 
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and giving turn.It was found that these problems had some influence on the student 

teachers’ planned activities.  

 

Language Use 

Of the sixteen student teachers, only three reflected on their language use. They 

were aware of their language problems. Here are the comments they wrote in their journal. 

- I often made grammar mistakes. 

- I made some mistakes in my power point and also in my explanation. 

- I still had problems in choosing and using sentences suitable for my students. I 

often used long and complex sentences. Sometimes my sentences were 

confusing. 

Even though almost all student teachers had various grammar problems, only three 

of them looked at this matter. Their ignorance on this aspect might be due to some reasons. 

First, they might be overwhelmed with their concern on the techniques and the materials of 

teaching. Second, they might overlook this matter because they found that their instruction 

and language were understood by the students. Third, they might not be aware of their 

grammar mistakes.It was quite disappointing to find out that the students did not really 

reflect on their language use, while they had various language problems such as using 

‘auxilary’ in question forms, making passive sentences, and using plural and singular 

nouns.  

 

CONCLUSION 

The results of a study reported in this article show that the students were able to 

reflect upon their teaching presentation. Most of the points they raised in their journals 

corresponded to the researchers’ field notes. Their journals reveal that the students were 

concerned with five aspects of teaching- techniques of teaching, materials, media, 

classroom management, and language use. The most aspect that all students focused was 
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teaching technique, while the least one they considered was language use. Generally, 

thestudents’ focus of attention in their reflection corresponded to the researchers’ notes. 

Even so, there are discrepancies between the extent to which the students viewed the 

seriousness of the problem of each aspect and the researchers’ notes. For instance, the 

students did not see their problems in classroom management and language use as they 

were. In addition, only few of them that reflected on these aspects. More investigation is 

needed in order to unveil this. This study intends to interview the students in order to find 

out the reason behind this fact. 
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Lampiran 7 

NILAI PERKOMPONEN TAMPILAN 1, TAMPILAN 2 dan TAMPILAN 3 
 

      

NO. KOMPONEN KETERAMPILAN MENGAJAR TAMPILAN 1 TAMPILAN 2 TAMPILAN 3  

1. TEKNIK MENGAJAR 65,42 70,83 75,83 

2. MATERI AJAR 68,33 73,75 77,92 

3. MEDIA AJAR 64,58 71,25 75,42 

4. MANAGEMEN KELAS 69 70,45 75,25 

5. PENGGUANAAN BAHASA INGGRIS 67,08 70 72,5 

6. EVALUASI/ASESMENT 69,17 70,42 72,33 
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