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Untuk mahasiswa 

NAMA MAHASISWA  : Anangga Yunus Arya F              PUKUL          : 07.30 – 14.30 WIB 

NIM MAHASISWA       : 10503244039                TEMPAT PRAKTEK  : SMK NASIONAL BERBAH 

TGL OBSERVASI          : 28 FEBRUARI 2013       FAK/JUR/PRODI    : PEND.TEK. MESIN 

 

No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A Perangkat Pembelajaran  

 1. Kurikulum Tingkat Satuan 

Pembelajaran (KTSP) 

Kurikulum diatur oleh bagian Waka 

Kurikulum 

 2. Silabus Setiap jurusan mempunyai masing-masing 

silabus yang disusun berdasarkan 

kurikulum. 

 3. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Setiap guru mata pelajaran menyusun RPP 

berdasarkan silabus. Setiap kegiatan 

pembelajaran mengacu pada RPP yang 

sudah tersusun. 

B Proses Pembelajaran  

 1. Membuka pelajaran Sebelum membuka pelajaran, guru 

mengkondisikan siswa agar kondisi kelas 

tenang dan kondusif. 

Guru mengawali pelajaran dengan berdoa 

bersama. 

Sebelum memulai pelajaran, guru mengajak 

siswa untuk mengingat pelajaran 

sebelumnya. 

 2. Penyajian materi Guru menyajikan materi sesuai dengan 

urutan yang ada dalam RPP. 

Materi disajikan secara garis besarnya 

kemudian memberi penjelasan-penjelasan 

dari setiap point materi yang disampaikan. 

 3. Metode pembelajaran Guru menggunakan metode ceramah dan 

Tanya jawab agar siswa lebih fokus dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 4. Penggunaan bahasa Guru dan siswa berkomunikasi dengan 

Bahasa Indonesia. 

 5. Penggunaan waktu Waktu digunakan lebih efektif, karena 

dimulai dan diakhiri sesuai dengan jadwal 

yang ada. Sehingga tidak ada jam pelajaran 

yang terbuang. 

 6. Gerak Dalam menyampaikan materi, guru 

memberi sedikit gerakan tangan untuk 

memperjelas penyampaian materi. 

Terkadang guru berjalan mendekati siswa 

dan mengamati siswa. 

 7. Cara memotivasi siswa Pada saat siswa sudah mulai jenuh, guru 

memberi motivasi siswa dengan memberi 

nasehat dengan tujuan untuk 

mengembalikan semangat belajar siswa. 

Jika siswa sudah kembali fokus, kemudian 

guru kembali ke topik materi yang dibahas. 

 8. Teknik bertanya Dalam memberi pertanyaan, guru 

menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu 

kemudian menunjuk siswa untuk 

menjawabnya. 

 9. Teknik penguasaan kelas Guru menjaga kondisi kelas dengan 

memperhatikan tiap-tiap siswa. Jika ada 

siswa yang gaduh maka guru menegurnya. 
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Sehingga hal ini dapat menjaga suasana 

kelas yang kondusif. 

 10. Penggunaan media Media yang digunakan adalah papan tulis 

dan whiteboard. Belum semua kelas 

terpasang LCD Projector. Dan dalam 

pelaksanaan praktikum guru menggunakan 

laptop. 

 11. Bentuk dan cara evaluasi Guru melakukan evaluasi dengan 

mengadakan ulangan harian dan meberikan 

tugas setiap akhir bab selesai. 

 12. Menutup pelajaran Guru menutup pelajaran dengan 

memberikan kesimpulan dari materi yang 

telah disampaikan dan memberikan 

pengantar tentang materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

C Perilaku siswa  

 1. Perilaku siswa di dalam 

kelas 

Sebagian besar perilaku siswa sudah tenang 

dan kondusif. Siswa memperhatikan materi 

pelajaran yang disampaikan bapak/ibu guru. 

Meski ada beberapa siswa yang masih 

kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. 

 2. Perilaku siswa di luar kelas Saat di luar kelas khusunya pada waktu 

istirahat, ada beberapa siswa mengisi waktu 

dengan duduk-duduk dan bercanda dengan 

teman di kelas. Ada yang jajan di kantin. 

 

                                                                                         

 Yogyakarta, 28 Februari 2013 

Menetahui,  

Guru Pembimbing Mahasiswa KKN/PPL 
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