
Jurnal Reflektif 



• Jurnal Mengajar sudah biasa dilakukan. 

Umumnya hanya untuk pemenuhan tuntutan 

administrasi. Bukan untuk bahan refleksi 

perbaikan pembelajaran. 

• Refleksi yang biasa dituliskan di akhir 

pelatihan, sering hanya mendeskripsikan 

kesan, kurang bersifat analisis, evaluatif, dan 

kreatif    

I 



Diakhir kegiatan peserta mampu: 

Membedakan tulisan dalam Jurnal yang 
deskriptif dan reflektif, 

Melakukan refleksi dan menuliskannya 
dalam Jurnal Refleksi, 

Menggunakan Jurnal Refleksi sebagai salah 
satu sarana pengembangan profesionalisme. 



• Apakah yang harus ada dalam 
Jurnal Refleksi guru supaya 
Jurnal Refleksi tersebut 
bermanfaat bagi perbaikan 
proses belajar mengajar guru?   

 



Jawablah dengan sebenarnya: 
 

1. Sejak pertama mengajar hingga saat ini, apakah 

anda telah berkembang menjadi guru yang semakin 

baik atau profesional dari segi: 

a. penguasaan bidang studi,  

b. kemampuan mengajar,  

c. kepribadian sebagai pendidik?  
 

 

C 

Jawab dengan Ya / Tidak dalam 3 carik kertas 
pendek. 1 carik kertas untuk 1 pertanyaan 



2. Kegiatan-kegiatan apa sajakah yang 

telah dilakukan guru sehingga mereka 

bisa berkembang menjadi guru yang 

lebih baik atau profesional? 

 

 



• Salah satu kegiatan yang juga bisa 

membantu guru menjadi lebih 

profesional adalah kegiatan refleksi.   

• Jurnal Refleksi adalah wadah untuk 

menuliskan refleksi secara teratur. 



3. Apa yang dilakukan seorang guru 

ketika dia melakukan refleksi?  



• Perhatikan handout 3.1. Baca dan 

diskusikan hal apakah yang sebaiknya 

dilakukan dalam berefleksi.  

• Wakil kelompok menyampaikan hal-hal 

yang sebaiknya dilakukan seorang guru 

ketika melakukan refleksi berdasarkan 

diagram siklus refleksi pada handout 3.1.   

A 



Membahas Contoh Refleksi 

1. Secara berpasangan, bahas perbedaan diantara 
contoh-contoh catatan refleksi yang dibagikan. 
Gunakan siklus refleksi untuk menilai contoh-
contoh tersebut.  

2. Setelah berpasangan, kelompok menyimpulkan 
catatan refleksi mana yang lebih reflektif 
sehingga memberikan inspirasi bagi kegiatan 
yang akan datang. Identifikasi 
kata/frasa/kalimat yang menunjukkan berpikir 
reflektif. 

3. Setiap wakil kelompok  menyampaikan 
kesimpulannya.  

A 



Yang penting dari jurnal refleksi 

adalah adanya evaluasi 

kebermanfaatan/ kelemahan-

kelebihan, analisis penyebab, dan 

rencana ke depan karena orientasi 

jurnal refleksi adalah semakin 

meningkatnya kemampuan guru 

dalam mengajar.  



1. Lakukan kegiatan berefleksi secara 
individual. Renungkan pengalaman belajar 
anda selama mengikuti Unit 2C.    

2. Gunakan diagram siklus refleksi dan sudut 
pandang anda sebagi guru (atau fasilitator) 
untuk membimbing refleksi Anda.  

3. Tuliskan hasil refleksi Anda dalam buku 
catatan yang telah dibagikan.    

A 



1. Tukarkan hasil refleksi Anda dengan 
peserta di sebelah kanan Anda. 

2. Bahas bersama apakah jurnal yang dibuat 
telah cukup reflektif dan inspiratif atau 
masih lebih banyak bersifat deskriptif. 

3. Jika jurnal lebih bersifat deskriptif, bahas 
bagaimana jurnal itu bisa dibuat lebih 
reflektif dan inspiratif. (Lihat Diagram 3.1)   

A 



Mari urun pendapat: 

• Bagaimana penulisan jurnal refleksi 
sebaiknya dilakukan/dikelola supaya 
membantu guru menjadi lebih baik:  

– ditulis buku tersendiri,  

– menjadi bagian catatan dalam Jurnal Mengajar 
atau Agenda Kelas, atau  

– dalam bentuk lampiran pada RPP yang telah 
dilaksanakah, atau ada cara lain?  

– Cara lain? 

A 



Lihat kembali tujuan unit ini.  

• Seberapakah tujuan dari unit ini telah 
dicapai?   

• Jadi, apakah yang harus ada dalam jurnal  
refleksi guru supaya jurnal tersebut 
bermanfaat bagi perbaikan proses belajar 
mengajar guru?  

R 



E 
• Selama pelatihan, setiap hari di akhir 

pelatihan peserta menuliskan 
refleksinya atas proses belajar yang 
dialami.    

• Peserta melakukan refleksi tentang 
praktik mengajarnya dan menulis 
jurnal refleksi.  



• Sepulang dari pelatihan, peserta 
meneruskan menulis jurnal refleksi. 
Enam minggu kemudian peserta akan 
membahas jurnal refleksi bersama dalam 
pertemuan tindak lanjut. 

• Peserta membahas (di MGMP misalnya)  
kemungkinan penerapan jurnal refleksi 
dalam bentuk jurnal belajar untuk para 
siswa. 

E 



• Jurnal refleksi bisa menjadi sumber 

inspirasi untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas. Pada dasarnya penulisan 

jurnal refleksi yang reflektif dan teratur 

akan membimbing guru melaksanakan 

proses pembelajaran yang reflektif atau 

yang ‘bernuansa PTK’.  

 


