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PENGHARGAAN
Allah Azza wa Jalla berfirman :

﴾٨﴿ ُال ذَ َّرٍة َش ًّرا يَ َره
َ ﴾ َوَمن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق٧﴿ ُال ذَ َّرةٍ َخ ْي ًرا يَ َره
َ فَ َمن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق
(٨-٧  اية:٩٩ ) سورة الزلزلة
Maksudnya : Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya
(dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan
dilihatnya (dalam surat amalnya)!
(Surah al-Zalzalah 99: 7-8)
Alhamdulillah,syukur ke hadrat Illahi, selawat dan salam pada nabi Muhammad,
keluarga dan sahabatnya. Saya mengucapkan syukur ke hadrat Illahi kerana rahmat
dan izinnya, dapatlah saya menyiapkan tugasan projek bagi kursus Teknologi Dalam
Pendidikan ini seperti yang diarahkan oleh pensyarah saya, Puan Hajjah Rosnah bt.
Ahmad Zain dan berjaya menghantar pada masa yang ditetapkan.
Tanpa sumbangan idea, pendapat, tenaga, bimbingan serta kritikan membina
daripada pelbagai pihak, tidak mungkin tugasan projek saya ini dapat disempurnakan.
Dengan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada:


Puan Hajjah Rosnah bt. Ahmad Zain, pensyarah di Jabatan Teknologi
Pendidikan, Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Islam di atas
sumbangan sebagai pensyarah bagi kursus Teknologi Dalam Pendidikan

 Ahli keluarga,rakan-rakan serta saudara mara saya yang turut membantu saya
sehingga tugasan ini berjaya dihasilkan


Semua pihak dan individu yang menyumbang secara langsung atau tidak
langsung dalam menjayakan tugasan ini.
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رخناغً ؾػاجرٌ ٍارًٓ
مات ؾالجراٌ

 :ؾيذٓذٓكً إسالو

كلس

 4 :عادٓل

تاريخ

 22:جْالٖ  24 / 2023رمضان ٍ 2434جرٗ

ماس

 9330 -8330:ؾاضٕ ( 60مٔئت)

بٔلػً مْرٓذ

 28 :اّرؽ (  23لالكٕ  25ؾرمؿْاٌ)

بٔذؽ

 :اسًٍْ تالّٗ الكرءاٌ (عبادٗ)

تاجْق

 :صالٗ

كناٍريٌ

:

23232

رّكٌْ ٢صالٗ

ؾػتاٍْاٌ سذٓا اد  :مْرٓذ سْدِ بٔاس ميذٓرٓلً صالّ لٔه ّقتْ.
حاصٔل ؾنبالجرٌ  :دأخري ؾػاجرٌ داٌ ؾنبالجرٌ مْرٓذ ٢داؾت :
ارس -1مجاتاكً ؾػرتني رّكٌْ صالٗ ستلُ ؾيرغً درؾذ ضْرّ
ارس – 2مجيارآلً رّكٌْ صالٗ ستلُ ملكساىاكً اكتٔؤٓيت مينؿل كاد
ؾركاتأٌ
ارس – 3مالكْكً عنالٕ تْجنْق خارا صالٗ ستلُ اكتٔؤٓيت بركْمؿْلً

كناٍريٌ برفيكري

 :مجيارآلً رّكٌْ ٢صالٗ

ىٔالٖ

 -1:برادب
 -2كسْغضًٍْ
 -3بلرجساو ممبيتْ راكً سباٖ
 -4براىٕ
 -5ؾاتِْ ؾذ اراًٍ ضْرّ

ضابْؽ جالني

 .1 :تالوة القرءان (باخأٌ دامل صالٗ)
 .2عكٔذِ (سيتٔاس مماتٍْٕ ؾرٓيتُ اهلل)
 .3ادب (سيتٔاس مػٔلْت ؾراتْرٌ)

ؾجرؾً علنْ

 .1 :ؾيذٓذٓكً جسماين دان كصٔحنت (ميجاض كربسيهن دان كصيحنت)
 .2مامتاتيك (مػٔلْت اّرّتً ٓؼ بتْل)

سْمرب ؾػاجراٌ

 :كْمؿْتر ،lcd ،ؤٓذْٓ ،كاد ؾركاتأٌ

ماس
مكذم٘
( 2مٔئت)

آسٕ كيذّغً

آيذقسٕ
( 5مٔئت)

اكتٔؤٓيت ؾػاجرٌ داٌ ؾنبالجرٌ

 ممباخ دعاء "اللّهم افتح علينا حكمتك وانشر  -كتْا كلس مػتْاءٖ باخاءٌ دعاء ؾذ باخاءٌ دعاء دكتْاءٖ اّلُٔ كتْا
علينا من خزائن رمحتك يا أرحم الرمحني".
 دّا كلٔن٘ شَادٗ:

سٔت

خاتنت

ٍارٖ آً.
 -مسْا ؾالجر دّدّق دامل كاءداءٌ

 -أشَذ أٌ ال إلُ إال اهلل

برسذٓا داٌ مػامٔيلً دعاء برساو

ّ -أشَذ أٌ حمنذا رسْ ل اهلل.

ضْرّ.

ؤٓذْٓ "مارٖ برصالٗ"

كلس  4عادٓل.
ىٔالٖ  :برادب كتٔم بردعاء
قاعذٗ  :مغحفظ

 ضْرّ ميآػلً ؤٓذْٓ "مارٖ برصالٗ" باًٍ :ؤٓذْٓ سْءال جْاب اىتارا ضْرّ دغً مْرٓذ قاعذٗ :سْءال جْاب.مػياءٖ ؤٓذْٓ ٓؼ تلُ دتآػلً.
 ضْرّ مػاءٓتلً تآػً ؤٓذْٓ ترسبْتدغً تاجْق ؾالجرٌ ٍارٖ آً.

ىٔالٖ :كسْغضًٍْ

لػلُ

2

مجاتاكً ؾػرتني رّكٌْ صالٗ

:

( 20مٔئت)

 مْرٓذ ٢دتآػلً ؤٓذْٓ تيتؼ ؾػرتنيرّكٌْ صالٗ.

ؾركارآ ٢ؼ ّاجب

دالكْكً مساس مػرجاكً
صالٗ ،جم دتٔػضللً

تٔذق صح صالٗ آت

 مْرٓذ ميذاؾت ؾيرغً اّلُٔ ضْرّتيتؼ ؾػرتني رّكٌْ صالٗ.

ىٔالٖ  :برسْغضِْ-سْغضِْ،
براىٕ
باًٍ  :ؤٓذْٓ
قاعذٗ  :ؾيرغً

 برباف اّرؽ مْرٓذ دمٔيتا اّلُٔ ضْرّاّىتْق مجاتاكً ؾػرتني رّكٌْ صالٗ
تيؿا ملَٔت ؤٓذْٓ.

لػلُ

2

( 27مٔيت)

مجيارآلً رّكٌْ صالٗ :
.1
.2
.3

ىٔ٘
تلبريٗ اإلحراو
بردٓرٖ دغً بتْل

 مْرٓذ دتآػلً ؤٓذْٓ ٓؼ ممؿْثأٖضنرب ٢رّكٌْ صالٗ سخارا ترتٔب.
 مْرٓذ ممباخ رّكٌْ ٢صالٗبرداسركً ؤٓذْٓ ترسبْت سخارا

باًٍ :كاد ؾركاتأٌ
قاعذٗ :التُٔ تْبٕ
ىٔالٖ :ميذغر اراًٍ ضْرّ،
برسْغضِْ-سْغضِْ،

براّلؼ-اّلؼ.
 .4ممباخ سْرٗ الفاحتة
 .5رّكْع سرتا طنأىٔي٘
 .6اعتذال سرتا طنأىٔي٘
 .7سجْد سرتا طنأىٔي٘
 .8دّدّق اىتارا دّا سجْد
سرتا طنأىٔي٘
 .9دّدّق حتٔ٘ اخري
.10

ممباخ حتٔ٘ اخري

.11

صلوات كأتس نيب حممد

(ص)
.12

ممربٖ سالو ؾرتاو

 برباف اّرؽ مْرٓذ دمٔيتا كَادؾًكلس اّىتْق مينؿل كاد ؾركاتأٌ
رّكٌْ صالٗ مػٔلْت ترتٔب.
 مْرٓذ ٢ممباخ كاد ؾركاتأٌ ترسبْتسخارا آيذٓؤٓذّ ،بركْمؿْلً داٌ
كلس

براىٕ

لػلُ

3

( 20مٔئت)

مالكْكً عنالٕ تْجنْق خارا صالٗ

 مْرٓذ دتآػلً ؤٓذْٓ تيتؼ عنالٕتْجنْق خارا صالٗ.
 مْرٓذ ميْىتٌْ تآػً ترسبْت دغًسؿيِْ ؾرٍاتني.
 مْرٓذ دبَاضٔلً برباف كْمؿْلًاّىتْق مالكْكً عنالٕ تْجنْق
خارا صالٗ.
 مْرٓذ سالٔؼ ممبيتْ دامل ملكساىاكًصالٗ دمسؿٔؼ ممبتْللً كساهلً
راكً ٢مرٓم.
 -ضْرّ ممبٔنبٔؼ مْرٓذ داٌ ممبتْللً

ىٔالٖ  :بالجر درؾذ كساهلً،
بلرجاساو ممبيتْ راكً
باًٍ  :ؤٓذْٓ
قاعذٗ :سٔنْالسٕ ،ضرق كرجا
كْمؿْلً

برباف ؾرضرقً ٓؼ سالُ.
ؾيْتْف
( 6مٔئت)

رّكٌْ صالٗ:

 -برسْال جْاب دغً مْرٓذ تيتؼ اف

باًٍ :ملبارٌ كرجا

ٓؼ تلُ دؾالجرٖ ؾذ ٍارٖ آً.

قاعذٗ :سْال جْاب

 ضْرّ ممبْات رّمْسً تيتؼ تاجْقٓؼ تلُ دؾالجرٖ ؾذ ٍارٖ آً.
 مْرٓذ دبرٖ ملبارٌ كرجا سباضاٖؾػْكًٍْ.

REFLEKSI
Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Yang Maha Esa, kerana dengan limpah
kurnianya saya dapat menyempurnakan tugasan projek bagi subjek EDU 3105 :
Teknologi Dalam Pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan walaupun dibatasi masa
yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian.
Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah saya bagi subjek Teknologi
Dalam Pendidikan, Puan Hajjah Rosnah bt. Ahmad Zain yang telah banyak memberi
tunjuk ajar dalam membantu menyempurnakan tugasan ini.
Pada 1 Julai 2012, saya dan rakan-rakan kelas saya yang lain telah diberikan
taklimat tugasan projek EDU 3105 Teknologi Dalam Pendidikan oleh Puan Hajjah
Rosnah bt. Ahmad Zain, selaku pensyarah saya bagi subjek ini di Makmal Komputer 3.
Kami diberikan penerangan secara terperinci mengenai soalan-soalan tugasan
tersebut. Sesi soal jawab turut diadakan ketika taklimat berlangsung.
Tugasan ini memerlukan saya untuk menghasilkan bahan bantu belajar
berbentuk video pendidikan yang akan saya gunakan sebagai salah satu Media
Pengajaran dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Pada mulanya, apabila
menerima tugasan bagi subjek ini, saya agak keliru tentang kehendak soalan. Saya
berasa begitu bimbang dan tercabar untuk menyiapkan tugasan ini kerana
pengetahuan dan pemahaman sedia ada dalam pembikinan video pendidikan ini
amatlah sedikit. Namun demikian, cabaran dan halangan ini tidak mematahkan
semangat saya untuk cuba menghasilkan tugasan yang terbaik, bermula dengan
membaca dan mencari nota dan tutorial yang berkaitan melalui buku, jurnal dan internet
untuk memudahkan tugasan saya bagi membuat video pendidikan. Saya perlu bersabar
dalam melaksanakan tugasan ini, kerana nilai peribadi dalaman seorang guru perlulah
sentiasa bersabar, bersikap tenang apabila menghadapi sesuatu masalah. Oleh kerana
itu, saya mengambil keputusan untuk berbincang bersama ahli kumpulan saya, Nor
Adilah Bt. Ibrahim untuk memahami dan menyempurnakan tugasan ini dengan baik.
Untuk melancarkan perjalanan tugasan kami, kami telah membuat beberapa fail di
dalam computer riba kami, seperti fail gambar, fail lagu dan lain-lain, supaya tidak

belaku sebarang kekeliruan dalam memilih gambar yang telah diambil atau dimuat
turun.
Setelah berbincang bersama ahli kumpulan saya, Nor Adilah, kami sepakat
untuk memilih tajuk Rukun solat. Untuk set induksi, kami sepakat memilih nasyid atau
video nyanyian berkaitan solat untuk menarik perhatian murid-murid. Setelah berusaha
mencari video di internet, kami telah menjumpai satu video nasyid bertajuk Mari
Bersolat di You Tube. Kami bersetuju menggunakan video tersebut sebagai set induksi
kami. Kami menggunakan perisian You Tube Downloader untuk memuat turun video
tersebut. Apabila selesai, kami memasukkannya ke dalam perisian

Cyberlink

Powerdirector 8. Namun, kami gagal untuk memasukkan video tersebut ke
dalam Cyberlink Powerdirector 8. Kami berbincang dan mencari sebab mengapa video
tersebut tidak dapat dimasukkan. Setelah membaca beberapa artikel di internet, kami
mendapati bahawa video yang berformat Audio Video Interleave (AVI) tidak dapat
dibaca oleh Cyberlink Powerdirector 8, akan tetapi hanya video berformat mp4 atau
mp3 sahaja yang dapat dimasukkan ke dalam perisian Cyberlink Powerdirector 8.
Sekali lagi saya menggunakan You Tube Downloader untuk menukar format video
kepada MP4 dengan menggunakan aplikasi ‘converter’ di You Tube Downloader
tersebut. Setelah selesai, saya memasukkan video tersebut ke dalam Cyberlink di kod
bar yang pertama iaitu Master Video Track. Sebagai pembukaan video, saya ada
membuat sedikit tulisan grafik ‘set induksi’ menggunakan aplikasi font di Cyberlink
tersebut dan meletakkannya di kod bar Title track dan mengedit pergerakan tulisan
tersebut untuk menjadi lebih menarik. Gambar tangan yang terdapat di permulaan video
tersebut adalah berformat JPEG File Interchange Format kemudian saya membuang
latar belakang gambar tersebut untuk menjadikan gambar tersebut berformat PNG
Portable Network Graphics menggunakan aplikasi magic eraser tool di perisian
Photoshop CS5. Muzik latar belakang yang digunakan pula ialah ‘music instrumentals –
relaxdaily’ yang saya muat turun dari You Tube dan kemudian diletakkan di kod bar
yang keenam iaitu music track dan suara yang digunakan adalah hasil rakaman suara
ahli kumpulan saya sendiri. Suara tersebut dirakam menggunakan kamera Olympus
dan kemudian dipindahkan ke dalam computer riba saya, seterusnya menggunakan
‘converter’ di You Tube Downloader untuk menukar format MP4 kepada format MP3.

Langkah pertama, kami bersepakat untuk membuat satu persembahan yang
boleh menarik perhatian murid dengan pelbagai kesan bunyi. Sekali lagi saya
menggunakan gambar tangan yang memegang kertas bertulis ‘Apa maksud Rukun
Solat?’ dengan berlatar belakangkan muzik ‘Hand In Action Elegant’. Gambar tersebut
asalnya berformat JPEG File Interchange Format, lalu saya menukar format gambar
tersebut kepada PNG Portable Network Graphics menggunakan Photoshop CS5.
Pergerakan tangan yang saya lakukan adalah menggunakan aplikasi di Cyberlink
sendiri iaitu di kod bar yang ketiga, PiP Track. Dalam menyempurnakan langkah
pertama ini, kami menghadapi kesulitan dalam memotong beberapa bahagian muzik
yang kami tidak mahu. Melalui beberapa percubaan, akirnya kami berjaya membuang
beberapa bahagian muzik yang kami tidak mahu dalam lagu tersebut dengan cara
memasukkan dahulu lagu tersebut ke dalam kod bar music track. Kemudian saya
memotong lagu tersebut menggunakan aplikasi trim untuk memotong bahagian depan
dan belakang, kemudian menggunakan multi trim untuk memotong bahagian tengah
lagu tersebut. Untuk menarik perhatian murid-murid, saya berusaha mencari beberapa
kesan bunyi yang sesuai dengan kartun ‘man thinking’ yang saya peroleh dari Google.
Antara kesan bunyi yang saya peroleh dari internet ialah ‘magic chime’ dan ‘button for
wrong answer’. Setelah memuat turun bunyi tersebut, saya terus memasukkannya ke
kod bar yang keenam iaitu music track dan menyesuaikannya dengan situasi gambar
yang telah disusun.
Setelah selesai langkah pertama, kami terus membuat langkah kedua iatu 13
Rukun Solat. Sebelum memulakan langkah ini, kami telah berbincang untuk mencari
model bagi melakukan 13 Rukun Solat. Hasil daripada perbincangan tersebut, Adilah
bersetuju untuk menjadi model bagi muslimat, dan saya yang akan merakam
pergerakan rukun solat. Model bagi muslimin pula, kami bersepakat untuk memilih
Mohd Fauzan, ahli kelas kami sendiri. Pada mulanya, agak sukar untuk meminta Mohd
Fauzan bekerjasama dengan kami kerana beliau agak pemalu. Namun, setelah kami
berbincang secara baik, Mohd Fauzan akhirnya bersetuju untuk menjadi model dalam
video pendidikan kami ini. Saya telah merakam gambar-gambar pergerakan rukun solat
menggunakan kamera Olympus dan setelah selesai, saya memindahkan gambargambar tersebut ke dalam komputer riba saya. Terdapat beberapa gambar yang

kelihatan tidak cerah. Oleh yang demikian, saya telah menggunakan perisian Picasa
untuk mengedit kecerahan gambar-gambar tersebut. Saya mengedit gambar tersebut
dengan menaikkan ‘brightness’ dan ‘shadow’ yang terdapat di dalam Picasa tersebut.
Alhamdulillah, gambar-gambar yang diambil pada asalnya kelihatan gelap, kini
kelihatan cerah dan cantik. Kemudian, saya meminta rakan saya, Adilah untuk
merakam suaranya bagi setiap bahagian rukun solat. Kemudian, kami menukarkan
format rakaman video tersebut dari MP4 kepada MP3. Saya pula merakamkan suara
saya bagi setiap bacaan rukun solat. Kerjasama antara kami sangatlah baik. Saya
bersyukur mendapat ahli kumpulan yang sama-sama memerah keringat untuk
memberikan persembahan yang terbaik. Dalam pengajaran bagi langkah kedua ini,
kami mengalami masalah dalam menulis tulisan jawi untuk bacaan setiap rukun solat
kerana

di

Cyberlink

kami

belum

lagi

dimasukkan

format

tulisan

jawi.

Walaubagaimanapun, masalah tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Kami telah
menaip bacaan-bacaan Rukun Solat di Powerpoint Presentation dan menyimpan setiap
tulisan tersebut sebagai gambar berformat PNG Portable Network Graphics.
Alhamdulillah, segala masalah dalam menulis jawi di Cyberlink dapat diatasi dengan
cara ini.
Akhir sekali, kami merancang pengajaran untuk langkah ketiga. Kami bersepakat
untuk membuat pengajaran mengenai amali rukun solat. Oleh yang demikian, kami
telah memuat turun video penuh amali solat di You Tube. Seperti biasa kami akan
menukar format video tersebut kepada MP4. Setelah dimasukkan ke dalam Cyberlink
dan diletakkan di kod bar yang pertama iaitu Master Video Track, kami memotong
bahagian video yang tidak berkenaan dengan rukun solat menggunakan multi trim
untuk memotong bahagian tengah video. Bahagian-bahagian yang tidak berkenaan
seperti bacaan doa iftitah dan bacaan surah-surah pilihan. Masalah-masalah dalam
pemotongan bahagian video dapat diselesaikan dengan mudah disebabkan masalah
yang sama telah berlaku berulang kali. Pengalaman dalam menyelesaikan setiap
kesulitan yang berlaku dalam menggunakan perisian Cyberlink ini membuatkan saya
semakin mahir menggunakannya.
Setelah berpuas hati dengan susunan langkah pengajaran dan hasil kreativiti
video kami, kami terus menekan button produce di bahagian atas Cyberlink untuk

menjadikannya sebagai video berformat AVI. Namun begitu, terdapat masalah yang lain
timbul dalam menghantar tugasan ini, antara masalah-masalah yang saya dan ahli
kumpulan saya hadapi ialah sewaktu memindahkan video kami ke dalam Compact Disc
untuk dihantar kepada pensyarah kami. Kami gagal beberapa kali kerana saiz video
tersebut terlalu besar dan ruang di Compact Disc tidak dapat menerima saiz video
kami. Setelah bertanya kepada rakan-rakan yang lain, mereka meminta kami untuk
menukar format video kami ke MP4. Alhamdulillah, setelah menukar format video
tersebut, barulah kami dapat burn video kami ke dalam Compact Disc.
Selain itu, kekangan masa dalam menyempurnakan tugasan ini. Masalah ini
sememangnya tidak pernah lepas dari hidup seorang pelajar seperti saya. Tugasantugasan kuliah yang lain yang perlu juga disiapkan dengan segera. Jadi, hikmah dalam
menyiapkan tugasan tepat pada masanya membuatkan saya telah bijak menyusun
jadual harian saya sebaiknya agar tidak berlanggar dengan sebarang aktiviti. Kini,
barulah saya sedar, seseorang guru itu, perlulah bijak dalam menguruskan masa dan
perlu juga bijak dalam penyusunan jadual. Perwatakan seorang guru seperti yang
dinyatakan di dalam buku Karakter Guru Ilmu Diagung, Guru Disanjung, adalah
seorang yang menepati masa dan janji. Berdasarkan pengalaman dalam membuat
video pendidikan ini, segala jadual dan masa yang telah saya susun, saya berusaha
untuk menepatinya dan semua ini mengajar saya untuk menjadi seorang guru yang
lebih berdisiplin. Tugasan ini juga telah memberikan saya seribu erti kesabaran dalam
menguruskan masa.
Tugasan projek ini benar-benar memberi saya banyak faedah yang berguna dan
diri saya sebagai bakal guru. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan
bersama sahabat saya, saya mula lebih memahami tentang penggunaan teknologi
dalam pendidikan yang sebelum ini saya kurang jelas mengenainya. Saya juga mula
merasai kepentingan subjek Teknologi Dalam Pendidikan ini terhadap diri saya kerana
semua ilmu ini pasti saya perlukan untuk melaksanakan tugasan harian sebagai
seorang guru yang kian mencabar . Saya yakin, saya pasti akan menghadapi pelbagai
situasi yang mungkin saya tidak pernah fikirkan sebelum ini apabila mengajar di
sekolah rendah nanti. Melalui pembelajaran subjek ini, sedikit sebanyak telah

membantu saya dalam membuat persediaan untuk menghadapi dunia perguruan
sebenar nanti.
Selain itu, saya juga semakin mahir dalam membuat video pendidikan
menggunakan CyberLink PowerDirector. Alhamdulillah, minat saya dalam teknologi
semakin mendalam dan membuatkan saya mahu menghasilkan lebih banyak video
pendidikan pasa masa hadapan.
Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya peroleh, dengan
izin Allah s.w.t, saya akan praktikkan sebaik mungkin kelak. Setelah saya banyak
membuat pencarian maklumat, saya berharap ilmu ini akan terus kekal dalam diri saya
Saya juga mula sedar bahawa subjek ini memerlukan kefahaman yang sepenuhnya,
barulah saya dapat megaplikasikan ilmu tersebut dalam tugas saya sebagai guru
dengan sebaik mungkin bagi melahirkan modal insan yang sempurna.
Selain itu, melalui proses menyiapkan tugasan projek ini yang saya laksanakan
bersama sahabat saya, Nor Adilah Bt. Ibrahim dan rakan-rakan yang lain telah
membuatkan hubungan silaturrahim antara kami semakin rapat. Sikap toleransi dan
bekerjasasama pensyarah dan semua rakan-rakan juga dapat di tingkatkan melaui
proses menyiapkan tugasan ini. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakanrakan dan cara pengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan
dua hala kami. Kesannya, sifat penyayang itu muncul dalam diri saya sendiri. Dan ini
semua mendidik saya untuk menjadi seorang yang penyayang kerana saya akui nilai ini
sangat penting dalam kehidupan seorang guru. Seorang guru yang penyayang, akan
memudahkan untuk memahami psikologi dan keperluan murid di dalam kelas. Apabila
memiliki sifat ini juga, saya tidak akan mudah melenting dengan kerenah murid-murid
yang pelbagai dan tersendiri, tetapi akan cuba untuk membimbing murid-murid
menggunakan kemahiran teknologi yang saya miliki kini.
Tambahan pula, pengalaman berinteraksi bersama pensyarah dan rakan-rakan
bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan
cara saya berkomunikasi.Saya dapat pelajari kemahiran berinteraksi dan sekaligus
ianya dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik dan membuat persediaan

untuk menjadi seorang guru yang berkualiti. Selain itu, tunjuk ajar yang diberikan oleh
para pensyarah dalam proses menyiapkan tugasan projek ini membolehkan saya
memperbaiki kelemahan yang terdapat pada diri saya dan tidak akan mengulanginya
lagi pada masa hadapan.
Secara keseluruhannya, tugasan ini telah memberikan banyak faedah dan ilmu
baharu kepada saya membuatkan saya lebih mencintai profesion guru yang mulia ini
serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti
bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama
bangsa dan negara. Kursus ini juga dapat meningkatkan kemahiran yang dapat
membantu serta mempermudahkan proses penyampaian pengajaran di dalam kelas
kelak. Akhir kata, segala ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang
dimiliki dapat terus dikembangkan dan digunakan semaksimum mungkin serta
diaplikasikan di sekolah nanti. InsyaAllah, Sekian
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