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No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A Perangkat pembelajaran  

1.  Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan 

Mengacu pada KTSP tetapi sudah 

Saintifik 

2. Silabus Silabus tersusun dengan baik sesuai 

format. Di dalamnya sudah memuat 

media yang digunakan, sumber 

belajar dan pendidikan karakter 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP yang digunakan untuk 

pembelajaran di SMP N 2 Ngemplak 

, sudah disusun dengan baik oleh 

guru mata pelajaran yang 

bersangkutan, namun untuk scenario 

pembelajarannya masih kurang 

detail.  

B Proses Pembelajaran  

1. Membuka pelajaran Dengan salam, menyanyikan lagu 

Indonesia Raya, Penghormatan 

kepada bendea merah putih, tilawah 

Al quran, dianjutkan megecek 

kehadiran dan apersepsi 

2. Penyajian materi Guru melanjutkan materi dengan 

ceramah dan menggunakan media. 

3. Metode pembelajaran Ceramah, tanya jawab, diskusi 

4. Penggunaan bahasa Guru menggunakan Bahasa 

Indonesia 

NPma. 1 

untuk mahasiswa 

 



5. Penggunaan waktu Alokasi waktu yang digunakan 

adalah 2 jam pelajaran yakni 2 x 40 

menit. Penggunaan waktu efektif. 

6. Gerak  Guru menyampaikan materi di 

depan kelas. Dan berkeliling 

sesekali untuk meminta pendapat 

dan bertanya langsung pada siswa. 

7. Cara memoivasi siswa Guru memberikan motivasi kepada 

siswa dengan cara menunjukkan 

manfaat mempelajari materi untuk 

diaplikasikan di kehidupan sehari-

hari. Selain itu juga mengaitkan 

pembelajaran dengan kkehidupan 

sehari-hari. 

8. Teknik bertanya Guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa dengan menyebutkan 

nama siswa. Guru pun menawarkan 

pertanyaan pada siswa yang belum 

memahami materi. 

9. Teknik penguasaan kelas Guru sudah mencoba 

mengendalikan kelas terutama 

siswa-siswa yang suka mengundang 

keributan, meskipun tidak semuanya 

dapat teratasi. Guru juga 

membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan baik dalam menjawab 

pertanyaan yang diajukan maupun 

mengerjakan lembar diskusi. 

10. Penggunaan media Guru menggunakan spidol, papan 

tulis , serta lembar kerja siswa. 

11. Bentuk dan cara evaluasi Evaluasi dalam bentuk tes belum 

dilakukan, dimungkinkan karena 

materi belum selesai. 

12. Menutup pelajaran Guru mengajak siswa untuk me-

review materi yang telah dipelajari 

pada pertemuan tersebut dan 



menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. Guru menutup 

pembelajaran dengan do’a dan 

salam. 

C Perilaku siswa  

1. Perilaku siswa di dalam kelas Sebagian besar siswa antusias dalam 

memperhatikan dan aktif dalam 

pembelajaran, namun ada beberapa 

siswa yang mengobrol sendiri atau 

pun membuat kegaduhan di dalam 

kelas sehingga suasana kelas kurang 

kondusif. 

2. Perilaku siswa di luar kelas Cukup baik, ramah dengan orang 

lain, selalu memberi salam pada 

guru yang ditemui saat jam di luar 

kelas 
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