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Lampiran 2. Hasil Observasi Pembelajaran Sejarah Kelas XI SMA N 1

Teladan Yogyakarta

Hasil Observasi Pembelajaran Sejarah Kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta

No Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan
A Perangkat pembelajaran

1. Kurikulum
Tingkat Satuan
Pembelajaran
(KTSP)

Sudah sesuai dengan kurikulum yang terdapat dalam
satuan pendidikan.

2. Silabus Guru mengajar  sudah sesuai dengan silabus.
3. Rencana

pelaksanaan
pembelajaran

Guru mengajar sudah sesuai dengan RPP yang sudah
dirancang oleh guru.

B Proses Pembelajaran
1. Pembukaan

pelajaran
Dimulai dengan mengucapkan salam, doa,
mempresensi dan menanyakan kabar.

2. Penyajian materi Materi yang akan disampaikan adalah tentang
mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

3. Metode
pembelajaran

Penyampaian materi dengan metode komunikatif,
yaitu guru menyampaikan materi dengan powerpoint
di depan kelas, kemudian siswa disuruh menanggapi
dan bertanya pada guru tentang materi yang belum
jelas.

4. Penggunaan
bahasa

Guru menggunakan bahasa formal, yaitu bahasa
Indonesia, tetapi sesekali juga menggunakkan bahasa
jawa, karena mayoritas mereka memang terbiasa
dengan bahasa Jawa.

5. Penggunaan
waktu

Guru memulai pelajaran sesuai dengan waktu yang
ditetapkan.

6. Gerak Dalam menyampaikan materi pelajaran, guru berada
di depan kelas dan sesekali berjalan ke tengah-tengah
murid.

7. Cara memotivasi
siswa

Guru menggunakan pujian, jika murid berhasil
menjawab pertanyaan guru.

8. Teknik bertanya Guru bertanya berulang-ulang sampai siswa mengerti
pertanyaan, dan siswa menjawab.

9. Teknik
penguasaan kelas

Guru membuka diskusi untuk memancing keaktifan
siswa dengan membuka kesempatan siswa untuk
bertanya dan memberikan pertanyaan kepada siswa.

10. Penggunaan
media

Menggunakan media powerpoint.

11. Bentuk dan cara
evaluasi

Mengamati sikap siswa dalam proses pembelajaran
dan mengecek nilai-nilai pada tugas yang diberikan
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maupun ulangan harian.
12. Menutup

pelajaran
Guru memberikan sedikit kesimpulan tentang materi
yang telah diberikan dan melakukan refleksi terhadap
hikmah atau nilai-nilai karakter yang dapat diambil.
Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa
untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada
pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan salam.

C Perilaku siswa
1. Perilaku siswa di

dalam kelas
Sebagian besar perilaku siswa sudah tenang dan
kondusif. Siswa memperhatikan materi pelajaran yang
disampaikan oleh guru.

2. Perilaku siswa di
luar kelas

Saat di luar kelas khususnya pada waktu istirahat,
siswa mengisi waktu dengan duduk-duduk dan
bercanda dengan teman, beberapa ada yang sibuk
dengan mengurus kegiatan organisasi yang diikuti dan
mempersiapkan lomba (OSN). Kebanyakan siswa
berteman dengan bergerombol atau berkelompok.

D Penerapan pendidikan karakter
1. Pelaksanaan

dalam proses
pembelajaran

Menggunakan empat model penerapan pendidikan
karakter, antara lain:
a. Model refleksi yaitu dengan mengambil hikmah

dari nilai-nilai karakter yang ada dalam materi
dan metode yang digunakan dalam proses
pembelajaran oleh guru bersama-sama siswa.

b. Model diskusi dan pelibatan siswa yaitu
serangkaian kegiatan diskusi baik kelompok
ataupun diskusi kelas antara siswa dan guru dalam
proses pembelajaran dan metode-metode
pembelajaran lain (debat, sosio drama, pemutaran
film dan permainan) yang melibatkan seluruh
siswa.

c. Model keteladanan yaitu menerapkan nilai
karakter melalui keteladanan sikap guru dan dari
materi yang diajarkan selama proses pembelajaran
di kelas.

d. Model pengalaman langsung adalah siswa
mengalami langsung nilai karakter yang
diterapkan dalam keterlibatan siswa selama proses
pembelajaran.

2. Evaluasi dalam
proses
pembelajaran

Evaluasi dilakukan oleh guru dengan mengamati sikap
siswa selama proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung. Bagi siswa yang bermasalah
ditindaklanjuti dengan menasehati siswa di luar jam
pelajaran.


