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No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A Perangkat Pembelajaran  

 1. Kurikulum 2013 
Mulai tahun ajaran 2014/2015 seluruh kelas VII dan VIII telah 

menggunakan kurikulum 2013 

 2. Silabus 

Silabus yang digunakan sudah sesuai dengan standar silabus 

kurikulum 2013, yang terdiri dari yang telahada, yaitu terdiri 

dari kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber pelajaran (teknik, bentuk penilaian, 

contoh instrumen), alokasi waktu, dan sumber belajar. 

 
3 Rencana Pembelajaran 

(RPP).  

RPP yang digunakan sudah sesuai dengan kurikulum 2013 

seperti kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, 

media, alat, dan sumber pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran dan penilaian. 

B Proses Pembelajaran  

 1. Membuka pelajaran 

Guru membuka pelajaran dengan salam, menanyakan kehadiran 

siswa, memberikan apersepsi dan prasarat pengetahuan kepada 

siswa dengan me-review materi sebelumnya dan 

menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari.  

 2. Penyajian materi 
Materi disajikan secara runtut, terstruktur, dan kontekstual, 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

 3. Metode pembelajaran Menggunakan metode ilmiah sesuai dengan kurikulum 2013 
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 4. Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia 

 5. Penggunaan waktu 

Pengelolaan waktu sudah baik. Guru masuk kekelas dengan 

tepat waktu. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan dan waktu untuk 

mngerjakan tugas yang diberikan, serta mengakhiri pelajaran 

dengan tepat waktu. 

 6. Gerak 
Guru bergerak seperlunya saja, sesuai dengan materi yang 

diajarkan.  

 7. Cara memotivasi siswa 
Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan Tanya jawab. 

 8. Teknik bertanya 
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang 

bersangkutan dengan menunjuk siswa secara langsung. 

 
9. Teknik penguasaan 

kelas 

Guru menguasai kondisi kelas dengan baik sehingga siswa 

memperhatikan penjelasan guru. 

 10. Penggunaan media 
Guru memaksimalkan penggunaan media dengan baik. Media 

yang digunakan adala papan tulis. 

 
11. Bentuk dan cara 

evaluasi 

Guru memberikan soal tentang materi dengan meminta siswa 

mengerjakan LKS masing-masing kemudian memberikan 

penjelasan jika ada yang kurang paham. 

 12. Menutup pelajaran 

Guru menutup pelajaran dengan memberikan kesimpulan materi 

dan memberikan tugas berupa PR kepada siswa untuk 

dikerjakan siswa di rumah. Kemudian ditutup dengan salam. 

C Perilaku siswa  

 
1. Perilaku siswa di dalam 

kelas 

Terdapat beberapa siswa yang pada saat diterangkan oleh guru 

bercerita sendiri, tetapi sebagian besar meperhatikan penjelasan 

materi yang disampaikan oleh guru. Ada pula siswa yang aktif 

bertanya dan aktif menjawab pertanyaan.  

 
2. Perilaku siswa di luar 

kelas 

Kegiatan siswa-siswi diluar kelas, sebagian jajan di kantin, 

bermain dan bercanda di dalam kelas atau teras luar kelas, 

membaca buku diperpustakaan atau pun di kelas, berkumpul dan 

mengobrol bersama teman di kelas 
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