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No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A 
Perangkat 

Pembelajaran 
 

 

1. Kurikulum 
Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) untuk kelas delapan dan sembilan, 

sedangkan untuk kelas tujuh menggunakan Kurikulum 2013 

(K-13) 

 

2. Silabus 
Silabus sudah sesuai, kompetensi dasar, materi pembelajaran 

dan kegiatan pembelajaran sudah sesuai. Indikator sudah bisa 

digunakan untuk mengukur kompetensi dasar. Jenis penilaian 

beragam, dan penggunaan sumber belajar juga sudah jelas. 

 

3. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

RPP sudah sesuai standar proses. Metode yang digunakan guru 

adalah ceramah, demostrasi dan  diskusi kelas. Selain itu guru 

juga mengadakan evaluasi pada akhir pelajaran. 

B Proses Pembelajaran  

 
1. Membuka pelajaran 

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, sedikit 

mengulang materi sebelumnya, dan melihat kondisi siswanya. 

 

2. Penyajian materi 
Guru menyampaikan materi dengan mengaitkan hal yang ada 

di lingkungan sehari-hari siswa, menyampaikan dengan teknik 

lisan dan menulis di papan tulis 

 

3. Metode pembelajaran 
Metode yang digunakan adalah ceramah, demonstrasi dan 

diskusi kelas. Guru mengawali dengan apersepsi materi yang 

ada dikehidupan sehari-hari dilanjutkan dengan demonstrasi 

singkat. Setelah demonstrasi, guru membimbing siswa untuk 

menjelaskan fenomena yang terjadi dan memberikan 

korfirmasi terhadap jawaban siswa. Setelah itu guru 
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menyimpulkan dan memberikan evaluasi dan memberikan post 

test terhadap materi yang telah diberikan. 

 

4. Penggunaan bahasa 
Bahasa yang digunakan oleh guru selama pelajaran adalah 

bahasa Indonesia namun banyak menyelipkan bahasa Jawa 

agar siswa lebih dekat dengan bahasa daerah di Bantul 

khususnya daerah Pajangan. 

 

5. Penggunaan waktu 
Penggunaan waktu yang digunakan guru sudah efektif, karena 

sesuai dengan  jam  pelajarannya. Guru datang ke kelas tepat 

waktu. 

 

6. Gerak 
Guru tidak hanya berdiri didepan kelas, tapi berkeliling untuk 

mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam menerima 

pelajaran. 

 

7. Cara memotivasi 

siswa 

Motivasi yang dilakukan guru adalah dengan sedikit 

melakukan senda gurau saat pelajaran, dan menasehati 

pentingnya belajar, dan memperhatikan pelajaran. 

 

8. Teknik bertanya 
Teknik bertanya yang digunakan adalah secara acak dan 

menyeluruh kepada semua anggota kelas. Pada kelas yang 

diobservasi, siswa yang menjawab pertanyaan guru dan 

beberapa ada yang mengajukan pertanyaan kepada guru. 

 

9. Teknik penguasaan    

kelas 

Pada dasarnya guru mampu menguasai kelas dengan baik. 

Guru dapat menangani berbagai jenis siswa dengan sabar dan 

menggunakan metode yang sesuai dengan karakter siswa. Guru 

dapat menempatkan diri dan beradaptasi dengan karakter 

siswa. 

 

10. Penggunaan media 
Menggunakan media real object sederhana sesuai dengan 

materi yang diajarkan untuk membantu dalam penyampaian 

materi. 

 
11. Bentuk dan  cara 

evaluasi 

Menggunakan post test untuk evaluasi diakhir pelajaran, 

pertanyaan-pertanyaan lisan, mengerjakan soal 

 12. Menutup pelajaran Pembelajaran ditutup dengan menggunakan salam. 

C Perilaku siswa  

 1. Perilaku siswa di 

dalam kelas 

Siswa cenderung ramai, mengobrol dengan teman sebangku 

dan bercanda.  Tetapi setelah diperlihatkan demonstrasi, siswa 

diam dan memperhatikan. Saat diskusi, dijelaskan oleh guru 

dan dilakukan tanya jawab siswa menjadi lumayan aktif.  

 2. Perilaku siswa di luar 
Pada saat observasi dilakukan, perilaku siswa diluar kelas 



kelas adalah jajan, bermain, mengobrol dan hanya ada satu dua siswa 

yang membahas tentang pelajaran yang baru saja dilakukan.  

Ketika berpapasan dengan guru, sebagian siswa menyapa 

gurunya, namun ada juga siswa di luar kelas yang berperilaku 

biasa saja. Sedangkan perilaku siswa terhadap mahasiswa PPL 

cukup ramah dan sering menyapa. 

      

                 Pajangan, 19 Maret 2016 

 Guru Pembimbing          Pengamat, 

 

 

  Dwi Widiyanto Annisa Fitri Sholikhah           

      NIP. 19740612 200604 1 015       NIM. 12401241027 

 

 

 


