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APPENDIX
Observation

TIME ACTIVITIES NOTES THEME
10.10 -
10.23

Greetings
Each class has their
own Yell to begin the

class

A. The teacher opens the
class by reciting
Basmallah and praying
together
B. Yells together

10.23 -
10.31

Ice breaking
Yes No Games

A. There are some
students who are less
enthusiastic and do not
participate in the games,
and the teacher comes to
the student and asks why
he is not excited and
invites him to play games
with his friends
A. The teacher explains
about what material they
will learn

C/004

M/001

10.31 -
11.12

Watch the video
(farming and harvest)

A. Video is displayed
using the projector
B. Children are
enthusiastic about
watching the video
C. Teacher is very total in
handling class
D. The teacher pauses the
video and explains what is
in the video in detail and
continues the video when
the child understands
E. Teacher moves around
and always checks
student’s understanding

TO/001
document

EB/001

M/001

TE/001

11.12 -
11.25

Guessing picture (fruits
and vegetables)

A. Pictures displayed
using projectors
B. After students guess
what is in the picture, then
the teacher explains in
detail about the fruits /

TO/001
document

M/001
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vegetables in the picture
such as taste, color, and
so on.
C. The class is a bit noisy
because there are some
students who are still
playing, and the teacher
calls and conditions
students to calm down
with hello hello hello
hello so the students
refocus
D. Teachers also use the
white board to note
important things
E. The teacher also
always corrects the
students' pronunciation

D/001

TO/001

M/001
11.25 -
11.36

Production - worksheet A. Students work on a
worksheet about
vegetables and fruits
B. When working on the
worksheet the teacher
moves around and checks
the work of the students
C. After students finish
working on the
worksheet, they make a
line on the teacher's desk
for scoring

M/001
document

TE/001

TIME ACTIVITIES NOTE THEME
13.10 -
13.21

Greetings
Each class has their
own Yell to begin the

class

A. The teacher opens the
class by reciting
Basmallah and praying
together
B. Yells together

13.21 -
13.30

Ice breaking
Guessing color games

A. In this class the
children are more
cooperative and
enthusiastic M/001
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B. The teacher explains
about what material they
will learn

13.30 -
14.06

Drawing and guessing A. Teachers draw shapes
on the white board and
ask students to draw again
in their books.
B. The teacher writes the
name of the shape he
drew but with incomplete
letters, then students
guess and who can come
forward and complete the
word.
C. When the word is
complete, the teacher and
student both pronounce
the word with the correct
pronunciation.
D. When things still go
wrong, the teacher
justifies one by one to
come to their seats

TO/001

M/001

M/001

TE/001
14.06 -
`14.18

Preposition A. Teachers use realia
boxes and balls
B. Students guess the ball
where the box, on, beside,
next to

TO/001
document
M/001

14.18 -
14.40

Production - worksheet A. Students work on a
worksheet about shapes
and prepositions
B. When working on the
worksheet the teacher
moves around and checks
the work of the students
C. If the worksheet is
finished, students make a
line on the teacher's desk
for scoring

M/001
document

TE/001
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Observation Sheet (Montessori Pink-Series)
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Pink Series
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Tools and Media
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Transcription

Coding Subject Transcription Theme

Langsung pertanyaan pertama, maukah Ms.

Yu memberitahu saya tentang perilaku Ms.

Yu, perilaku ideal guru saat mengajar di

kelas? Dan ini konteksnya untuk young

learnerMs

001 Young learner yaa, oke untuk apa, perilaku

guru ketika di kelas ya otomatis ya namanya

seorang guru itu harus totalitas di dalam

kelas , ketika dia di dalam kelas dia tidak

hanya mengajar sebenarnya tetapi juga

mendidik anak - anak ya, ee . kemudian

disini pastinya kita menggunakan segala

yang ada dimana kita disitu intinya adalah

untuk mencapai tujuan pengajaran itu

sendiri dari segiiii, ya pokoknya semuanya

dicurahkan dari segi apa namanya

tekniknya, metodenya, semuanya. Ya itu

EB/001

EB.Tot/001

EB.Res/001

Ooooo, berarti kuncinya totalitas guru dalam

mengajar ya Ms?

002 Yaaaa totalitas, entah itu dari apa namanya ,

dari medianya, dari materinya harus

dipersiapkan juga

EB/002

EB.Tot/002

Berarti untuk ini, Ms. Yu sebelum mengajar

harus bikin lesson plan atau rpp gitu atau..

003 Iya jadi kita ini bikin lesson plan dan rpp
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tidak hanya sebelum mengajar tetapi sebelum

tahun ajaran itu dimulai , kita sudah bikin

rpp.

Oooo jadi untuk satu semester ?

004 Iya iya ho.o untuk satu semester. Rpp dari

segi medianya, materinya, itu juga kita

persiapkan. Intinya agar dari tujuan

pengajaran itu sendiri juga tercapai, ya kan?

Yes Ms hehe, kalau tentang teaching

behaviour , teacher behaviour untuk young

learnernya ada specialitynya ngga Ms?

005 Untuk young learner?

Ho.o

006 Untuk young learner, kalo disini kan young

learners ya, untuk kelas satu ya, jadi kita

membungkus pembelajaran kita itu

pembelajaran yang menyenangkan, dimana

anak - anak itu tidak kerasa belajar tetapi

mereka itu belajar.

EB.Cr/006

Mereka nggak kerasa belajar tetapi mereka

dapet sesuatu gitu ya?

007 He.e jadi, kita berusaha membungkus itu

dengan sesuatu hal yang sangat menarik ,

yang bikin mereka itu betah dikelas, entah itu

dari segi ….. ya, dari segi medianya atau dari

segi worksheet - worksheetnya.

okee

008 Terus ada lagi?
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Oke kita lanjut pertanyaan ke 2 Ms, ee tolong

beritahu saya tentang metode pengajaran

yang biasanya Ms. Yu terapkan dalam proses

belajar mengajar di kelas?

009 Metodenya ya?

Iya

010 Kalau kita itu sebenarnya mengadopsi dari

cambrigde, pernah lihat bukunya?

M/010

iya

011 Udah pernah ya, pernah lihat teacher’s

resourcesnya?

Belum hehe

012 Belum ya, seharusnya saya bawa tadi ya, jadi

kalau di teacher’s resources itu kita dikasih

petunjuk, dimana apasih yang harus kita

ajarkan, apasih inti dari buku itu. Jadi disitu

guru mendapatkan bantuan atau guide dimana

mempermudah kita mengajarkan sesuatu

materi kepada anak - anak . gitu, dan itu jauh

lebih menarik, karena itu memang diadopsi

dari pakar ya ibaratnya bukan dari kita.

Seenggaknya, ee yaya kita memang tidak

ngeplek dari buku itu saja tetapi yaa dari kita

sharing dan disesuaikan dengan keaadan

lapangan disini. Seperti itu

M/012

Nice, berarti kalau menggunakan cambrigde

itu , itu sesuai dengan kurikulum pemerintah

atau tidak Ms?
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013 Kalau BMD itu punya kurikulum yang

spesial, jadi gabungan dari kulikulum BMD

dan, eh kurikulum BMD itu ada kurikulum

cambrigde, dengan kurikulum pemerintah.

Jadi, disini itu uniknya, saya suka sekolah ini

kenapa, karena kita tu tidak fokus kepada

akademik saja, ya memang kita e a ya tidak

fokus pada akademik saja, karena memang

dibungkus dengan hal - hal yang

menyengangkan. Artinya pengajaran itu kita

sampaikan kepada anak dengan hal yang

sangat menyengangkan sehingga anak itu

tidak kerasa belajar. Dan kita itu tidak

menuntut anak harus bisa bisa bisa dan bisa

karena setiap anak itu disini itu unik gitu lho,

setiap anak itu unik dan eee saya sukanya itu

sih sebenarnya, ee apa ya, saya suka aja

ngajar disini hehe jadi anak itu tidak melulu

belajar belajar belajar dan belajar tapi banyak

sekali kegiatan - kegiatan lain yang bisa

diikuti anak itu disekolah.

Kalo ini Ms, metode, teaching methodnya ?

014 Teaching methodnya?

iyaaaa

015 Apa ya namanya, eee apa? Heheheehe

Misalnya GMT, Task Based Language

Teaching, CLL, gitu

016 Aku lupa ini namanya apa, tetapi didalam
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setiap rpp saya itu artinya disitu juga ada

methodnya ya, disitu kita selalu ada yang

namanya presentasi dulu, artinya kita ,

artinya kita perkenalkan dulu materinya

apa atau artinya kita warming up dulu ,

kemudian disitu nanti di tengah -

tengahnya ada drilling , drilling itu artinya

membuat anak itu bisa, bisa sesuai dengan

apa yang kita, ee tujukan disitu. Kemudian

nanti di endingnya itu ada worksheet. Itu

namanya apa? Hehehe apa masuknya?

M/016

Ituuuuu, apa namanya, PPP?

017 PPP? He.e, tapi kita kombinasi dengan

cambrigde itu tadi, yaitu

M/017

Oke method udah, teruuus, tolong beritahu

saya tentang kegiatan belajar yang

mendukung metode pengajaran, teaching

activitynya Ms yang mendukung metode

yang Ms. Yu gunakan.

018 Teaching activity, jadi kita punya Montessori

nanti bisa dilihat di atas ya, kita kalo kelas

satu itu pake pink series , pink series itu di

dalamnya ada send paper letter sama LMA ,

LMA itu large moveable alphabet dimana

anak itu mengenal phonetic dari huruf bukan ,

bukan apa namanya, bukan nama alphabetnya

tapi phoneticnya

M/018

Dari bunyinya ya?
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019 Iyaaaa dari bunyinya, he.e gitu. Jadi disitu

anak akan diajarkan tentang phonetic dulu

baru setelah itu anak akan diajarkan cara

membaca gitu. Jadi karena disini itu pakenya

cambrigde dan kita mengusahakan untuk

100% pake bahasa inggris dalam kelas jadi

otomatis anak itu harus mempunyai persiapan

yang lebih . maka dari itu kita itu seminggu

4x itu memberikan Montessori kepada anak -

anak, jadi sekitar satu anak setiap harinya

bisa 5 menit jadi anak itu seenggaknya,

karena materi cambrigde ini sebenarnya

cukup high juga, cukup high juga sih, tapi

kita bungkusnya dengan hal yang

menyenangkan, tapi anak kan tetep butuh

support kan? Nha diantaranya dengan

Montessori itu dan juga ditambah English day

yang kita terapkan

M/019

Eee berarti tidak ada aktifitas hafalan gitu

untuk siswa? Misalnya hafalan verb,

vocabularies

020 Aktifitas hafalan nggak nggak ada, bagi saya

nggak ada aktifitas seperti itu eee kalo untuk

maksutnya untuk vocabularis gitu ya?

iyaaaaaa

021 Enggak sih, kalau di dalam kelas kita

mengguanakan body language untuk support

anak - anak jikalau anak tidak paham dengan

M/021
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apa yang kita ucapkan atau kita menggunakan

pictures itu yang saya gunakan, pake pictures

sama pake body language

Berarti yang bener - bener support metodenya

yang montesoree itu ya Ms?

022 Iya montesoree itu

Kalau yang pink series itu bagaimana Ms?

023 Jadi di dalam montesore itu ada beberapa

series, yang paling rendah itu ada pink series,

diatasnya ada blue series, diatasnya lagi ada

green series

M/023

ohhhh

024 Jadi kalo pink series itu send paper letter ,

anak mengenal per sound dari per hurufnya

ituu, nanti dijadikan satu pertamanya kan

misal 3 huruf dulu pokoknya cari yang mudah

- mudah gitu, jadi kata - kata yang mudah,

nanti naik level terus.

M/024

Ohhhh berarti itu sudah menjadi tingkatan

yang ada di montesoree ya Ms?

025 Ha.a ha.a tingkatan yang ada di montesoree

Terus teknik pengajaran seperti apa yang

biasa Ms. Yu gunakan untuk mengajar young

learner?

026 Eeeee apa ya? Hehehe. Kalo yang jenengan

amati dari saya kemarin seperti apa? Hehehe

tak balik sekarang

Kalo dari saya sih Ms. Yu selalu, selalu



61

checking understanding ke siswa terus habis

itu move around juga ke siswa gitu

027 Gitu? Seperti itu? heheheh

Iyaaaaaa itu yang saya amati heheheh

028 Ya itu yang saya pake hahaha

Bagaimana Ms. Yu menerapkan teknik -

teknik itu tadi? Penerapannya bagaimana?

Kok Ms. Yu selalu checking understanding

siswa, move around , ke belakang ke pojok

sana kiri kanan

029 Itu satu sih, untuk memastikan bahwa goals

kita tercapai, iya nggak?

iyaaaa

030 Jadi eee memang itu hal yang sangat

sangat penting bagi saya misalkan move

around ke anak - anak terus kita mengecek

bahwa anak ini bener - bener sudah

paham belum dengan materi yang sudah

kita sampaikan dan apa yang harus

mereka lakukan atau worksheet apa yang

harus mereka kerjakan .

TE/030

Terus pertanyaan selanjutnya, eeeeee alat atau

peralatan apa atau media yang biasanya Ms.

Yu gunakan ketika mengajar?

031 Peralatan yang saya gunakan biasanya, kita

pake video, kita pake audio, tentu saja kita

juga pake supporternya ada projektor

juga kemudian kita terkadang pake realia

TO/031



62

juga karena itu jauh sangat menarik untuk

anak - anak daripada setiap hari kita

hanya pake gambar di layar. Eeee

terkadang juga kita juga menggunakan

flash card, atau terkadang kita pakai itu,

apa ya bigger than flash card, kayaaa jadi

di buku tu misalkan ada gambar yang

sangat menarik, jadi kayaa apa ya itu ,

oiya poster

Oo poster

032 Iya poster kayak gitu, terus , apalagi ya, udah

itu aja, atau card, iya card selain flash card

kita juga ada card juga

TO/032

Berarti ini, alat - alat ini digunakan ee

maksutnya setiap materi beda gitu?

033 Iyaaaa setiap materi berbeda tergantung dari

materi yang kita sampaikan itu apa, kalau

memang itu mengacu ke speaking kita

biasanya pakenya card yang tadi itu kan, jadi

kita bikin games dan anak - anak itu kita

paksa sebenarnya untuk ngomong sesuai

dengan card yang game yang kita buat itu

TO/033

Kalau gamenya contohnya games apa itu Ms?

034 Gamesnya biasanya , sebenarnya ini games

bikin - bikinan saja sih hehe games bikin -

bikinan sekreatifnya kita gitu ya dimana anak

itu intinya ngomong gitu lho

ohhhhh
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035 Misalkan kita bikin satu grup itu 3 orang atau

4 orang, terus nanti misalkan kita belajar

tentang clothes, misalkan jadi disitu anak itu

akan belajar tentang pertanyaan how to make

and deliver question and answer , jadi kayak

misalnya ada satu anak ni ambil satu gambar

kemudian dia tanya ke temannya what is she

wearing? Nah nanti siapa yang bisa jawab ya

kan?

TO/035

Ohhh iya

036 She is wearing misalnya t-shirt and pants,

oiya yang bisa jawab nanti dapet kartu itu

Oh yayaya

037 Jadi kita ee find the winner dari collecting

cards gitu, jadi siapa yang dapet cards paling

banyak dia jadi the winnernya

TO/037

Ohhhhh menarik ya

038 Iyaa itu salah satunya

Terus, berarti ini bagaimana anda

menggunakan alat atau peralatan ketika

mengajar di kelas

039 Ya itu tadi

Sudah terjawab ya Ms

040 Iya sudah terjawab hehe

Kalau ini Ms, tentang classroom discipline,

bagaimana Ms. Yu dapat membuat siswa

menjadi disiplin di dalam kelas?
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041 Hmmm disiplin di dalam kelas, ini ni yang

susah ni hehehe, okeee

Apalagi kan young learner kan eee mereka

sebenernya lebih suka bermain daripada

belajar

042 Naah jadi yang namanya disiplin anak - anak

itu kan berbeda ya dari disiplinnya orang

dewasa, jadi eee disiplinnya itu yang

penting gimananya caranya kita manata

kelas dan membuat anak itu pay attention

ke kita , jadi kita fokuskan ke metode atau

how to bagaimana kita mendeliver materi

kita di depan anak - anak sehingga anak

itu lebih interested ke kita sehingga anak -

anak mau dan dengan senang hati

memperhatikan kita itu

D/042

syifa Ms. Sakittt, sakiit, zaki yang pukul

Ms yu

043

(menenangkan)

itupun juga butuh effort yang luar biasa gitu

hehehe

Berarti yang penting kita harus dapet aa

044 Ya benar intinya mengajar anak - anak itu

sebenarnya bisa dibilang susah juga ya ,

karena anak - anak itu spesial , kalau anak -

anak tidak mendapatkan sesuatu hal yang

menarik menurut mereka , mereka tidak bisa

terus pay attention ke kita, mereka ngga tau

kalau itu tu penting , Ms.nya tu lagi ngajarin
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kita, enggak, kalau orang dewasa kan oiya

aku harus belajar, tapi kalau anak gimana

caranya kita bikin mereka itu interested ke

kita gitu. Ya itu yang luar biasa, jadi setiap

hari ibaratnya setiap jamnya itu atau setiap

bab materi itupun kita harus berubah, kadang

metodenya yang berubah, medianya yang

berubah, terus dari segi lagu pun kita harus

selalu berubah karena sekali dua kali lagu itu

diberikan kan anak bosen juga

Berarti kalau untuk penggunaan alat atau

media gitu juga sesuai materi apa, kebutuhan

sama keaadan kelas gitu ya Ms?

045 Iya sesuai dengan keadaan kelas

Sesuai dengan moodnya siswa lagi gimana

046 Ya ya betul, kadang di kelas ini misalkan bisa

ini pake metode yang ini di kelas lain belum

tentu di lapangan itu setiap anak beda - beda ,

setiap kelas itu beda - beda, kalau kelas ini

bisa pake itu tapi kalau kelas yang ini belum

atau perlu menurunkan level itunya atau yang

disini bisa disana engga . yang penting

tujuannya sama

M/046

O iya iya, kalau misal untuk mengatasi, kan

ini kalau anak - anak kan banyak yang

berantem di kelas ya yang istilahnya kita

sebut bukan nakal sih tapi ee

047 Berselisih paham
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Iyaa , berselisih paham terus ee dia yang

banyak lari - lari banyak gerak kesana kemari

itu bagaimana Ms?

048 Terkadang ya ya kita berusaha

mengkondisikan, kembali ke tadi kan kembali

ke metode itu kembali ke media yang

berusaha menarik mereka , tetapi terkadang

aku punya anak yang memang dia itu tidak

bisa diem dikatakan jadi dia itu memang aktif

dan disuruh duduk dia itu tetep muter di kelas

itu muter, jadi kalau udah anak yang seperti

itu ya mau gimana , karena dia memang

punya metode belajar yang berbeda dari yang

lain , yang lain bisa duduk memperhatikan

dia enggak, dia dengan pake cara muter, ada

lagi satu yang dia serasa tidak memperhatikan

gurunya dia dengan menggambar tapi dari

awal saya bilang ya sudah gakpapa kamu

boleh nggambar tapi ternyata memang betul

dia memang unik walaupun dengan

menggambar dia pu bisa paham apa yang

saya ajarkan

D/048

Eeee jadi dia bisa paham ketika nggambar?

049 He.e he.e betul betul jadi dulu itu kan di kelas

saya, kalau ada guru lain yang masuk saya

yang ditegur, Ms, ini kok kaya gini anaknya

kok ngambaaaaaar terus , ya gimana ya Ms.

ya memang dia tu lagi moodnya tu disitu , dia
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itu memang bagus gambarannya memang

bagus, tapi tolonglah Ms. biar di kelas Ms.

Yu aja karena dia dari audio gitu , karena dia

mendengarkan. Karena disini memang

mengakui setiap anak itu unik tidak bisa

disamakan, seperti itu

Dan classroom disciplinenya juga beda ya,

misal untuk anak A dia bisa dikatakan

disiplin ketika dia seperti ini anak B begitu

050 He.em yaa

hehehe

051 Ya untuk beberapa anak saja

iyaaa

052 Tapi overallnya mereka akan memperhatikan

sih, tapi tidak semuanya seperti tadi ya

iyaaa

053 Kadang memang harus kita beri space ke

mereka karena memang ya seperti itu

yaudah . maka dari itu kita grade 1 itu kita

diberi kursi yang fleksibel, dimana anak -

anak itu bisa bergerak he.em bisa bergerak

tapi anak itu juga tetep bisa fokus. Karena

memang yang namanya anak kan nggak bisa

diem

TO/053

iya

054 Maka dari itu kita ganti grade 1 itu pake

fleksible seatnya seperti itu. Pernah dicoba

semuanya belum? Kursinya? hahaha
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Udah beberapa Ms. hehehe beda - beda

rasanya

055 Ada yang gini ada yang seperti itu

Iya ada yang muter - muter juga kursinya, ada

bola

056 He.em nha gitu

Kalo untuk penerapan classroom discipline di

kelas, untuk young learner , Ms. Yu pernah

ini nggak sih mencoba untuk mungkin ee

galak atau atau

057 Pernah sih pernah, kadang kalu sudah, ada di

masa kalau anak - anak itu bener - bener

nggak tau ya moodnya mungkin lagi pengen

ngobroooool terus , lagi pengen uluuuuuu

gitukan, jadi kadang kita galakin juga hehe

iya di galakin juga. Ya nggak sering sih, tapi

hanya ingatkan lagi ya di dalamnya intinya

motivasi saja intinya motivasi supaya mereka

itu bisa respect, bisa listen to the teacher gitu

D/057

Berarti ya kalo misal sudah kebangetan aja ya

Ms?

058 He.em gitu aja

Oke nice, terus lanjutnya ini tentang

communication Ms, bagaimana Ms. Yu

membuat komunikasi yang baik antara Ms.

Yu dengan siswa - siswa Ms. Yu?

059 Oke, untuk komunikasi yang baik heheheh ,

ya kita pasti pilih cara yang terbaik C/059
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bagaimana kita berkomunikasi dengan anak -

anak ya ,

karena setiap anak itu berbeda dan cara kita

berkomunikasi each mereka juga berbeda

antara satu dengan yang lainnya. Terkadang

ada yang yang harus dengan sangat

lembuuuuuut sekali atau dengan seperti gaya

kita dengan teman, ada! Ada yang harus

dengan lembut banget ya ada, jadi kita

sesuaikan kebutuhan anak itu ee apa namanya

karakter

060 Yaps karakter anaknya, gitu

Tapi menurut Ms. Yu komunikasi yang baik

antara guru dan siswa itu seperti apa sih Ms?

061 Yang seperti apa ya mister? Hehehe , yang

seperti apa eeee komunikasi yang baik itu

intinya dimana kita bisa menjalin

keakraban , ya kita dekat dengan anak ,

kita dekat dengan anak, bikin akan itu

nyaman sama kita , bikin anak itu , tapi

tidak kelewatan ya artinya, terus bikin

anak yang akhirnya harus mau ngikutin

instruksi kita

C/061

Ohhh oke nice, sekarang lanjut pertanyaan

terakhir nih Ms, ini tentang educational goals.

Apa pendapat Ms. Yu tentang strategi

pengajaran untuk mendukung siswa dalam

mencapai tujuan pendidikan?



70

062 Tujuan pendidikan itu apa? Tak walik hahaha

Tujuan pendidikan itu heheh misal di

semester ini siswa harus bisa apa , jadi kaya

targetnya gitu lho Ms

063 Iya harus sesuai target gitu ya, hmmm

yateaching strategies itu kan banyak dan kita

sesuaikan dengan goals itu sendiri. Kalau

dalam kelas 1 itu kaan sebenarnya

pembembangan vocabulary sama

speaking, kalau untuk menulis saya tidak

begitu menekankan karena masih kelas 1

yaa , yang penting anak itu bisa ngomong

dan juga bisa banyak vocabulariesnya .

jadi ketika tes pun , misalnya nih , disini juga

ada ujiannya ya, jadi anak itu saya bacakan

memang memang memang mereka juga

belum begitu ee karena kan bahasa inggris

kan susah ya artinya dengan tulisan dengan

bacaan itu ,e tulisan dengan pengucapan itu

kan beda yang penting peningkatan

vocabularies dan juga speaking . jadi strategi

- strateginya kita sesuaikan dengan tujuan

kita itu tadi

G/063

Oooo oke oke oke, ee yaudah sih Ms, yaudah

hehe ini kiranya seperti ini Ms, jadi

terimakasih atas waktunya atas kesediannya

eee

064 Gimana jawabannya memuaskan nggak?
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hahaha

Hahaha jawabannya memuaskan Ms

inshaAllah hehe yaudah terimakasih Ms hehe

065 Iya sama - sama hehehe
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