LAMPIRAN

139

Lampiran1 Surat Ijin Penelitian

140

Lampiran 2 Surat Selesai Penelitian

141

Lampiran 3 Surat Ijin Validasi Ahli Instrumen

142

Lampiran 4 Izin Validasi Ahli Materi 1

143

Lampiran 5 Surat Izin Validasi Ahli Materi 2

144

Lampiran 6 Surat Validasi Ahli Media 1

145

Lampiran 7 Surat Ijin Validasi Ahli Media 2

146

Lampiran 8 Hasil Validasi Ahli Instrumen

147

Lampiran 9 Hasil Validasi Ahli Materi 1

148

149

150

151

Lampiran 10 Hasil Validasi Ahli Materi 2

152

153

154

155

Lampiran 11 Hasil Validasi Ahli Media 1

156

157

158

159

Lampiran 12 Hasil Validasi Ahli Media 2

160

161

162

163

Lampiran 13 Outline Isi
Berdasarkan analisis konsep dan tugas yang dilakukan, lalu dirancang outline
isi pembelajaran keterampilan dasar mengajar seperti berikut ini yakni:
Outline Isi
INTENTION OUTLINE
Judul Proyek : Pengembangan Web Pembelajaran untuk Meningkatkan
Keterampilan Dasar Mengajar
Tujuan
: Setelah menggunakan Web Pembelajaran Keterampilan Dasar
Mengajar sebagai supplement resources mahasiswa dapat
menampilkan indikator komponen dari jenis-jenis keterampilan
dasar mengajar dalam melakukan praktik keterampilan
mengajar pada pembelajaran
Hasil Proyek : Hasil akhir dari proyek ini adalah menghasilkan web
pembelajaran yang menyajikan kursus keterampilan dasar
mengajar dengan mengoptimalkan komponen-komponen pada
web pembelajaran
AUDIENCE
Audience: Mahasiswa Semeter 6, Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi
Universitas Kristen Artha Wacana
CONTENT OUTLINE
I. Pendahuluan
Capaian Pembelajaran
1. Menjelaskan konsep keterampilan dasar mengajar
2. Menjelaskan jenis-jenis keterampilan dasar mengajar
3. Menampilkan indikator komponen dari jenis-jenis keterampilan dasar
mengajar dalam melakukan praktik keterampilan mengajar pada
pembelajaran
Sub Capaian Pembelajaran
1. Keterampilan membuka dan menutup:
➢ menjelaskan konsep keterampilan menjelaskan pembelajaran.
➢ menampilkan indikator komponen dari keterampilan menjelaskan
dalam melakukan praktik keterampilan mengajar pada
pembelajaran
2. Keterampilan menjelaskan
➢ menjelaskan konsep keterampilan menjelaskan pembelajaran.
➢ menampilkan indikator komponen dari keterampilan menjelaskan
dalam melakukan praktik keterampilan mengajar pada
pembelajaran
3. Keterampilan bertanya
➢ menjelaskan konsep keterampilan bertanya.
➢ menampilkan indikator komponen dari keterampilan bertanya
dalam melakukan praktik keterampilan mengajar pada

164

pembelajaran.
4. Keterampilan mengelola kelas
➢ menjelaskan konsep keterampilan mengelola kelas.
➢ menampilkan indikator komponen dari mengelola kelas dalam
melakukan praktik keterampilan mengajar pada pembelajaran
5. Keterampilan memberikan penguatan
➢ menjelaskan konsep keterampilan memberikan penguatan.
➢ menampilkan indikator komponen dari keterampilan memberikan
penguatan dalam melakukan praktik keterampilan mengajar pada
pembelajaran
6. Keterampilan mengadakan variasi
➢ menjelaskan konsep keterampilan mengadakan variasi.
➢ menampilkan indikator komponen dari keterampilan mengadakan
variasi dalam melakukan praktik keterampilan mengajar pada
pembelajaran
7. Keterampilan membimbing diskusi kelompok
➢ menjelaskan konsep keterampilan membimbing diskusi kelompok
kecil.
➢ Menampilkan indikator komponen dari keterampilan diskusi
kelompok kecil dalam melakukan praktik keterampilan mengajar
pada pembelajaran
8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
➢ menjelaskan konsep keterampilan membuka dan menutup
pembelajaran.
➢ menampilkan indikator komponen dari keterampilan membuka dan
menutup pembelajaran dalam melakukan praktik keterampilan
mengajar pada pembelajaran.
II. Materi
Isi Materi Keterampilan Dasar Mengajar
Materi keterampilan dasar mengajar terdiri dari delapan jenis
keterampilan mengajar. Delapan jenis keterampilan tersebut disajikan
dalam 8 topik yakni:
1. Topik pembelajaran 1: Keterampilan membuka dan menutup
pembelajaran
2. Topik pembelajaran 2: Keterampilan menjelaskan
3. Topik pembelajaran 3: Keterampilan bertanya
4. Topik pembelajaran 4: Keterampilan mengelola kelas
5. Topik pembelajaran 5: Keterampilan memberikan penguatan
6. Topik pembelajaran 6: Keterampilan mengadakan variasi
7. Topik pembelajaran 7: Keterampilan membimbing diskusi
kelompok
8. Topik pembelajaran 8: Keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perorangan
Dalam menguraikan materi pada setiap jenis keterampilan dasar
mengajar disusun berdasarkan beberapa hal pokok berikut ini, yakni:
1. Pengertian keterampilan;
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2. Tujuan keterampilan;
3. Komponen-komponen keterampilan;
4. Prinsip-prinsip keterampilan; dan
5. Hal-hal yang perlu dihindari
III. Evaluasi
Evaluasi dilakukan dalam jenis yakni
1. Kuis berbentuk multiplechoice
➢ Kuis 1, untuk topik pembelajaran 1 sampai topik pembelajaran 4
➢ Kuis 2, untuk topik pembelajaran 5 sampai topik pembelajaran 8
2. Praktik keterampilan dasar mengajar.
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Lampiran 14 Flowchart dan Storyboard
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Diskusi
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Diskusi
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Flowchart Topik 8
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Petunjuk
Daftar
Anggota
Baru

Kuis
2

Klinik Mengajar

KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR

Pengantar

Home
My Course

Topik 1
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Screen Design Halaman Course
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storyboard

No

Nama
Tampilan
Content

Desain Rancangan

1
Klinik Mengajar

Slide

Halaman
Home/
Halaman
Selamat
Satan

Halaman ini merupakan
index html (yang muncul
ketiak mengetikkan link
http://klinikmengajar.net
Dan juga halama yang
muncul ketika user sudah
log in, untuk memilih
kursus yang tersedia.

Halaman
Log in

Halaman ini User diminta
untuk memasukan
username dan passwor
sebelum klik lo gin, bagi
yang sudah terdaftar atau
mendaftar.
Dan juga disediakan
informasi cara mendaftar
serta tombol untuk
mendaftar

Selamat Datang
Home
My Course

Kursus yang tersedia

2
Klinik Mengajar

Username
Password
Log in
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Daftar
Anggota
Baru
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No

Nama
Tampilan
Content

Desain Rancangan

3
Klinik Mengajar

Halaman
Course/pe
mbelajaran

Halaman kursus ini berisi
tetang
kursus/pembelajaran
keterampialan dasar
mengajar, dimana
terdapat pengatar dan
conten pembelajaran
yang terdiri dari 8 topik
pembelajaran

Tampilan
bagian
topik
pembelajar
an

Tampilan ini
menunjukkan tampilan
antarmuka untuk setiap
topik pembelajaran, yang
di dalamnya terdapat
bahan pembelajaran,
video keterampilan,
tugas-tugas, diskusi dan
kuis.

KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR

Pengantar

Ket.

Home

My Course
Topik 1
Topik 2
Topik 3

4
Klinik Mengajar

Topik Pembelajaran 1
Bahan pembelajaran (teks PDF)
Video

Tugas pengamatan
Forum Diskusi
Tugas Praktik
Kuis
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Lampiran 15 Rekapan Hasil Validasi Ahli Materi
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Lampiran 16 Rekapan Hasil Validasi Ahli Media
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Lampiran 17 Hasil Respon Uji Beta 1
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Lampiran 18 Hasil Respon Uji Beta 1
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Lampiran 19 Hasil Pre-test/Post-test
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Lampiran 20 Hasil Praktik Sebelum dan Sesudah
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Lampiran 21 Skala Respon

INSTRUMEN PENELITIAN
SKALA RESPON PENGGUNA WEB PEMBELAJARAN

No
Responden……
Petunjuk:
1. Setelah anda menggunakan web pembelajaran mohon untuk memberikan
tanggapan terhadap penyataan berikut.
2. Tanggapan dilakukan dengan memberikan tanda check (✓) pada kolom
kriteria berdasarkan item-item pada skala ini.
3. Rentang angka kriteria penilaian web pembelajaran ini adalah 1-4, angkaangka tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut:
4 = Sangat Setuju
3 = Setuju
2 = Cukup Setuju
1 = Kurang Setuju
Butir Instrumen
No

Indikator (Item yang diresponi)

Kegunaan dari web pembelajaran
1
Web pembelajaran dapat membuat pembelajaran menjadi menarik dan
menyenangkan
2
Web pembelajaran dapat membantu mahasiswa memahami materi
pembelajaran dengan lebih baik
3
Web pembelajaran menyajikan sumber dan media pembelajaran yang
lebih bervariasi
4
Web pembelajaran menyajikan fitur-fitur yang mendukung proses
pembelajaran.
5
Web pembelajaran menyajikan video yang dapat memberikan contoh
praktis dan penguatan terhadap materi pembelajaran
6
Web pembelajaran menyajikan aktivitas pembelajaran dapat
mendorong mahasiswa mempelajari materi pembelajaran
7
Web pembelajaran dapat membantu mahasiswa belajar berdasarkan
kecepatannya sendiri
8
Web pembelajaran dapat dilakukan secara individu dan berkelompok
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1

Kriteria
2
3

4

9

Web pembelajaran dapat memunculkan motivasi untuk mempelajari
materi pembelajaran
10
Web pembelajaran mendorong pembelajaran yang fleksibel (dapat
dilakukan di mana dan kapan saja)
Sikap dan Pandangan Mahasiswa terhadap Web Pembelajaran
11
Pembelajaran keterampilan dasar mengajar lebih baik dengan
menggunakan web pembelajaran
12
Isi pembelajaran pada web disajikan dengan baik dan menarik serta
mudah dipahami
13
Mahasiswa termotivasi untuk belajar dengan pembelajaran berbasis
web
14
Mahasiswa tertarik dengan metode pembelajaran pada web
pembelajaran
15
Mahasiswa menikmati pembelajaran dengan menggunakan web
pembelajaran.
16
Interaktivitas web pembelajaran dapat mendorong mahasiswa
mempelajari konten (isi) pembelajaran
17
Desain web pembelajaran sangat cocok kebutuhan mahasiswa
18
Desain web pembelajaran sangat cocok dengan isi pembelajaran
19
Tampilan web pembelajaran secara keseluruhan nyaman untuk dilihat
dan digunakan serta bersahabat
20
Mahasiswa suka belajar materi keterampilan dasar mengajar dengan
menggunakan web pembelajaran.

Saran dan Masukan
1. ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………..
2. ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………….
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Lampiran 22 Lembar Observasi Praktik Keterampilan dan Rubrik

INSTRUMEN PENELITIAN
LEMBAR LEMBAR OBSERVASI
PRAKTIK KETERANMPILAN DASAR MENGAJAR

Pengantar
Lembar lembar observasi praktik keterampilan dasar mengajar ini digunakan
untuk mengumpulkan data mengenai tingkat penguasaan keterampilan dasar
mengajar mahasiswa pengguna web pembelajaran.
Petunjuk
1. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda check (✓) pada kolom kriteria
berdasarkan item-item pada lembar observasi ini.
2. Rentang angka kriteria penilaian keterampilan dasar mengajar ini adalah 1-4,
angka-angka tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan rubrik observasi
sebagaimana terlampir pada instrumen ini.
3. Dimohon untuk memberikan nilai sesuai dengan setiap kriteria dan dimohon
untuk tidak mengosongkan
4. Terimakash atas partisipasinya dalam penilaian ini.

Butir Instrumen
Berikut merupakan butir instrumen lembar observasi praktik keterampilan dasar
mengajar.
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LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP PEMBELAJARAN
Praktikan:…………
No
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Komponen Keterampilan Yang Diobservasi

1

Kriteria
2
3

4

Keterampilan Membuka dan Menutup Pembelajaran
Keterampilan Membuka Pembelajaran
Menarik perhatian peserta didik
Membangkitkan motivasi peserta didik
Membuat acuan
Membuat kaitan
Keterampilan Menutup Pembelajaran
Meninjau kembali atau mereview pokok-pokok
materi pembelajaran
Melakukan evaluasi
Merangkum dan menyimpulkan materi
Mengorganisasi dan mengonsilidasi materi
Tindaklanjut

LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MENJELASKAN
Praktikan:…………
No
B.
1
2
3
4

Komponen Keterampilan Yang Diobservasi

1

Kriteria
2
3

4

Keterampilan Menjelaskan
Kejelasan penjelasan
Penggunaan contoh
Penekanan
Penggunaan balikan
………………, ……………… 2019
Observer

…………………………………………..
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LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN BERTANYA
Praktikan:…………
No

Komponen Keterampilan Yang Diobservasi

1

Kriteria
2
3

4

C.

Keterampilan Bertanya
Keterampilan Bertanya Dasar
1
Jelas dan singkat
2
Pemberian acuan
3
Pemindahan giliran
4
Penyebaran
5
Pemberian waktu berpikir
6
Memberikan tuntunan
Keterampilan Bertanya Lanjut
7
Pengubah tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab
pertanyaan
8
Urutan pertanyaan
9
Pertanyaan pelacak
10 Mendorong atau meningkatkan terjadinya interaksi

LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS
Praktikan:…………
No
D.
1
2
3

Komponen Keterampilan Yang Diobservasi

1

Kriteria
2
3

4

Keterampilan Mengelola Kelas
Upaya Preventif
Upaya kuratif
Prinsip penggunaan

………………, ……………… 2019
Observer

…………………………………………..
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LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MEMBERIKAN PENGUATAN
Praktikan:…………
No
E.
1
2
3
4

Komponen Keterampilan Yang Diobservasi

Kriteria
1
2
3

4

Keterampilan Memberikan Penguatan
Penguatan verbal
Penguatan non-verbal
Cara memberikan penguatan
Prinsip Penggunaan

LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI
Praktikan:…………
No
F.
1
2
3

Komponen Keterampilan Yang Diobservasi

1

Kriteria
2
3

4

Keterampilan Mengadakan Variasi
Gaya mengajar guru
Media dan bahan ajar
Pola interaksi dan kegiatan murid

………………, ……………… 2019
Observer

…………………………………………..
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LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MEMBIMBING DISKUSI KELOMPOK
Praktikan:…………
No
G.
1
2
3
4
5
6

Komponen Keterampilan Yang Diobservasi

Kriteria
1
2
3

4

Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Memusatkan perhatian peserta didik
Memperjelas masalah dan urutan pendapat
Menganalisis pandangan peserta didik
Meluruskan alur dan meningkatkan munculnya
pendapat peserta didik
Menyebarkan kesempatan berpartisipasi
Menutup diskusi

LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MENGAJAR KELOMPOK KECIL DAN
PERORANGAN
Praktikan:…………
No
H.
1
2
3

Komponen Keterampilan Yang Diobservasi

Kriteria
1
2
3

4

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan
Perorangan
Mengadakan pendekatan secara pribadi
Mengorganisasi pembelajaran
Membimbing dan memudahkan belajar

………………, ……………… 2019
Observer

…………………………………………..
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INSTRUMEN PENELITIAN
RUBRIK LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP PEMBELAJARAN
Praktikan:…………
Komponen
Keterampilan Yang Skor
Penjelasan
Diobservasi
Keterampilan Membuka dan Menutup Pembelajaran
Keterampilan Membuka Pembelajaran
1
Menarik perhatian
4
bila calon guru menarik perhatian dengan
menampilkan 4 indikator secara lengkap dan
mantap, yakni (1) memusatkan aktivitas dan
perhatian peserta didik, (2) menimbulkan rasa
ingin tahu melalui gaya mengajar, (3)
menggunakan multi-metode, dan (4) pola
interaksi bervariasi.
3
bila calon guru menarik perhatian dengan
menampilkan 3 indikator secara lengkap
berdasarkan indikator berikut, (1) memusatkan
aktivitas dan perhatian peserta didik, (2)
menimbulkan rasa ingin tahu melalui gaya
mengajar, (3) menggunakan multi-metode, dan
(4) pola interaksi bervariasi.
2
bila calon guru kurang menarik perhatian
dengan hanya menampilkan 2 atau 3 indikator,
berdasarkan indikator berikut, (1) memusatkan
aktivitas dan perhatian peserta didik, (2)
menimbulkan rasa ingin tahu melalui gaya
mengajar, (3) menggunakan multi-metode, dan
(4) pola interaksi bervariasi.
1
bila calon guru tidak menarik perhatian dengan
tidak menampilkan semua indikator yakni (1)
memusatkan aktivitas dan perhatian peserta
didik, (2) menimbulkan rasa ingin tahu melalui
gaya mengajar, (3) menggunakan multi-metode,
dan (4) pola interaksi bervariasi.
2
Menimbulkan dan
4
bila calon guru menimbulkan dan
membangkitkan
membangkitkan motivasi dengan menampilkan
motivasi
3 indikator secara lengkap dan mantap
mencakup, (1) kehangatan (sikap bersahabat)
dan antusias, (2) menimbulkan rasa ingin tahu
atau rasa penasaran, dan (3) membuat ide yang
bertentangan.
No
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3

2

1

3

Membuat acuan

4

3

bila calon guru menimbulkan dan
membangkitkan motivasi dengan menampilkan
2 indikator secara lengkap berdasarkan indikator
berikut, (1) kehangatan (sikap bersahabat) dan
antusias, (2) menimbulkan rasa ingin tahu atau
rasa penasaran, dan (3) membuat ide yang
bertentangan.
bila calon guru kurang menimbulkan dan
membangkitkan motivasi dengan menampilkan
1 indikator berdasarkan indikator berikut, (1)
kehangatan (sikap bersahabat) dan antusias, (2)
menimbulkan rasa ingin tahu atau rasa
penasaran, dan (3) membuat ide yang
bertentangan.
bila calon guru tidak menimbulkan dan
membangkitkan motivasi dengan tidak
menampilkan semua indikator, yakni (1)
kehangatan (sikap bersahabat) dan antusias, (2)
menimbulkan rasa ingin tahu atau rasa
penasaran, dan (3) membuat ide yang
bertentangan.
bila calon guru membuat acuan dengan
menampilkan secara lengkap dan mantap 4
indikator berikut, (1) mengemukakan tujuan
atau kompetensi yang harus dicapai peserta
didik, (2) menginformasikan tahap-tahap yang
harus dilalui peserta didik selama pembelajaran
untuk mencapai tujuan tersebut, (3) mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
materi yang akan dipelajari, dan (4)
mengingatkan peserta didik terhadap pokokpokok atau substansi materi yang akan
dipelajari.
bila calon guru membuat acuan dengan
menampilkan 3 indikator secara lengkap
berdasarkan indikator berkut, (1)
mengemukakan tujuan atau kompetensi yang
harus dicapai peserta didik, (2)
menginformasikan tahap-tahap yang harus
dilalui peserta didik selama pembelajaran untuk
mencapai tujuan tersebut, (3) mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
materi yang akan dipelajari, dan (4)
mengingatkan peserta didik terhadap pokokpokok atau substansi materi yang akan
dipelajari.
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2

1

4

Membuat kaitan

4

3

2

1

bila calon guru kurang dalam membuat acuan
dengan menampilkan hanya 2 atau 3 indikator
berikut (1) mengemukakan tujuan atau
kompetensi yang harus dicapai peserta didik, (2)
menginformasikan tahap-tahap yang harus
dilalui peserta didik selama pembelajaran untuk
mencapai tujuan tersebut, (3) mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
materi yang akan dipelajari, dan (4)
mengingatkan peserta didik terhadap pokokpokok atau substansi materi yang akan
dipelajari.
bila calon guru tidak membuat acuan dengan
tidak menampilkan semua indikator berupa (1)
mengemukakan tujuan atau kompetensi yang
harus dicapai peserta didik, (2)
menginformasikan tahap-tahap yang harus
dilalui peserta didik selama pembelajaran untuk
mencapai tujuan tersebut, (3) mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
materi yang akan dipelajari, dan (4)
mengingatkan peserta didik terhadap pokokpokok atau substansi materi yang akan
dipelajari.
bila calon guru membuat kaitan dengan
menampilkan 2 indikator secara tepat dan
lengkap berupa (1) mengaitkan tujuan dan
materi yang akan dipelajari dengan materi
sebelumnya, dan (2) mengaitkan dengan
pengetahuan, sikap atau nilai dalam kehidupan
nyata.
bila calon guru membuat kaitan dengan
menampilkan 1 indikator secara tepat dan
lengkap berdasarkan indikator berikut, (1)
mengaitkan tujuan dan materi yang akan
dipelajari dengan materi sebelumnya, dan (2)
mengaitkan dengan pengetahuan, sikap atau
nilai dalam kehidupan nyata.
bila calon guru kurang dalam membuat kaitan
dengan menampilkan 1 indikator secara tidak
lengkap berupa (1) mengkaitkan tujuan dan
materi yang akan dipelajari dengan materi
sebelumnya, dan (2) mengaitkan dengan
pengetahuan, sikap atau nilai dalam kehidupan
nyata.
bila calon guru tidak membuat kaitan dengan
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6

7

tidak menampilkan semua indikator berupa (1)
mengaitkan tujuan dan materi yang akan
dipelajari dengan materi sebelumnya, dan (2)
mengaitkan dengan pengetahuan, sikap atau
nilai dalam kehidupan nyata
Keterampilan Menutup Pembelajaran
Meninjau kembali
4
bila calon guru membuat peninjauan kembali
atau mereview
yang lengkap terhadap pokok-pokok materi
pembelajaran
3
bila calon guru membuat peninjauan kembali
terhadap pokok-pokok materi pembelajaran
namun terdapat satu pokok-pokok materi
pembelajaran yang tidak termasuk.
2
bila calon guru kurang dalam membuat
peninjauan kembali terhadap materi
pembelajaran dengan tidak membahas ulang
sebagian dari pokok-pokok materi pembelajaran.
1
bila calon guru tidak membuat peninjauan
kembali terhadap materi pembelajaran dengan
tidak membahas ulang pokok-pokok materi
pembelajaran.
Melakukan evaluasi
4
bila calon guru mengadakan evaluasi yang
pembelajaran dalam
lengkap, untuk (1) menilai penguasaan peserta
bentuk lisan maupun
didik terhadap materi, dan (2) mengukur
tulisan
ketercapaian tujuan pembelajaran.
3
bila calon guru mengadakan evaluasi, namun
terdapat 1 atau 2 pokok materi yang tidak
evaluasi untuk (1) menilai penguasaan peserta
didik terhadap materi dan mengukur
ketercapaian tujuan pembelajaran.
2
bila calon guru kurang dalam mengadakan
evaluasi, yakni sebagian besar pokok materi
tidak dievaluasi, untuk (1) menilai penguasaan
peserta didik terhadap materi dan (2) mengukur
ketercapaian tujuan pembelajaran.
1
bila calon guru tidak mengadakan evaluasi
untuk (1) menilai penguasaan peserta didik
terhadap materi dan (2) mengukur ketercapaian
tujuan pembelajaran.
Merangkum dan
4
bila calon guru membuat rangkuman dan
menyimpulkan
kesimpulan materi pembelajaran yang tepat dan
lengkap, yakni memuat semua pokok materi
yang telah dipelajari peserta didik.
3
bila calon guru membuat rangkuman dan
kesimpulan materi pembelajaran namun tidak
memuat 1 atau 2 pokok materi yang telah
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2

1

8

Mengorgasisi dan
mengonsilidasi
materi pelajaran

4

3

2

1

9

Tindaklanjut

4

3

2

dipelajari peserta didik.
bila calon guru kurang dalam membuat
rangkuman dan kesimpulan materi
pembelajaran, yakni tidak memuat sebagian
besar pokok materi yang telah dipelajari peserta
didik.
bila calon guru tidak membuat rangkuman dan
kesimpulan materi pembelajaran yang telah
dipelajari peserta didik
bila calon guru mengorganisasikan dan
mengonsilidasi pokok-pokok materi yang dapat
membentuk pemahaman dan membangkitkan
minat peserta didik untuk mempelajari lebih
lanjut
bila calon guru mengorganisasikan dan
mengonsilidasi pokok-pokok materi yang dapat
membentuk pemahaman dan membangkitkan
minat peserta didik untuk mempelajari lebih
lanjut, namun tidak memuat 1 atau 2 pokok
materi yang telah dipelajari peserta didik.
bila calon guru kurang dalam melakukan
kegiatan mengorganisasikan dan mengonsilidasi
pokok-pokok materi yang dapat membentuk
pemahaman dan membangkitkan minat peserta
didik untuk mempelajari lebih lanjut, yakni tidak
memuat sebagian besar pokok materi yang telah
dipelajari peserta didik.
bila calon guru tidak melakukan kegiatan
mengorganisasikan dan mengonsilidasi pokokpokok materi yang dapat membentuk
pemahaman dan membangkitkan minat peserta
didik untuk mempelajari lebih lanjut
bila calon guru mengadakan kegiatan tindak
lanjut secara tepat untuk memantapkan konsepkonsep yang sudah dipelajari dan aplikasinya
serta memberikan informasi materi lanjutan
dengan memberikan tugas
bila calon guru mengadakan kegiatan tindak
lanjut untuk memantapkan konsep-konsep yang
sudah dipelajari dan aplikasinya serta
memberikan informasi materi lanjutan dengan
memberikan tugas, namun tidak memuat 1 atau
2 unsur atau komponen
bila calon guru kurang dalam mengadakan
kegiatan tindak lanjut untuk memantapkan
konsep-konsep yang sudah dipelajari dan
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aplikasinya serta memberikan informasi materi
lanjutan dengan memberikan tugas, yakni tidak
memuat sebagian unsur atau komponen materi
bila calon guru tidak mengadakan kegiatan
tindak lanjut untuk memantapkan konsepkonsep yang sudah dipelajari dan aplikasinya
serta memberikan informasi materi lanjutan
dengan memberikan tugas

RUBRIK LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MENJELASKAN
Praktikan:…………
Komponen
Keterampilan Yang Skor
Penjelasan
Diobservasi
Keterampilan Menjelaskan
1
Kejelasan
4
bila calon guru menyajikan penjelasan yang jelas
penjelasan,
dengan menampilkan 7 indikator lengkap
berdasarkan indikator berikut (1) penjelasan
sesuai dengan perkembangan peserta didik, (2)
penggunaan Bahasa dan kata-tata yang sesuai
usia dan perbendaharaan peserta didik, (3)
menuntun peserta didik dalam pemecahan
masalah, (4) tidak ada kebiasaan yang
mengganggu perhatian peserta didik, membuat
hubungan jelas, (5) menggunakan kata-kata
penghubung, (6) istilah asing diterjemahkan, dan
(7) penjelasan relevan dengan tujuan
pembelajaran.
3
bila calon guru menyajikan penjelasan yang jelas
dengan menampilkan 5 atau 6 indikator
berdasarkan indikator berikut (1) penjelasan
sesuai dengan perkembangan peserta didik, (2)
penggunaan Bahasa dan kata-tata yang sesuai
usia dan perbendaharaan peserta didik, (3)
menuntun peserta didik dalam pemecahan
masalah, (4) tidak ada kebiasaan yang
mengganggu perhatian peserta didik, membuat
hubungan jelas, (5) menggunakan kata-kata
penghubung, (6) istilah asing diterjemahkan, dan
(7) penjelasan relevan dengan tujuan
pembelajaran.
2
bila calon guru menyajikan penjelasan yang
No
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1

2

Penggunaan contoh

4

3

2

1

kurang jelas dengan menampilkan 3 atau 4
indikator berikut, (1) penjelasan sesuai dengan
perkembangan peserta didik, (2) penggunaan
Bahasa dan kata-tata yang sesuai usia dan
perbendaharaan peserta didik, (3) menuntun
peserta didik dalam pemecahan masalah, (4)
tidak ada kebiasaan yang mengganggu perhatian
peserta didik, membuat hubungan jelas, (5)
menggunakan kata-kata penghubung, (6) istilah
asing diterjemahkan, dan (7) penjelasan relevan
dengan tujuan pembelajaran.
bila calon guru menyajikan penjelasan yang
tidak jelas dengan tidak menampilkan indikator
berikut, (1) penjelasan sesuai dengan
perkembangan peserta didik, (2) penggunaan
Bahasa dan kata-tata yang sesuai usia dan
perbendaharaan peserta didik, (3) menuntun
peserta didik dalam pemecahan masalah, (4)
tidak ada kebiasaan yang mengganggu perhatian
peserta didik, membuat hubungan jelas, (5)
menggunakan kata-kata penghubung, (6) istilah
asing diterjemahkan, dan (7) penjelasan relevan
dengan tujuan pembelajaran.
bila calon guru dalam menjelaskan
menggunakan contoh dengan menampilkan 4
indikator secara lengkap yakni (1) jelas dan
konkrit, (2) relevan dengan penjelasan, (3)
bervariasi dalam penggunaannya, dan (4) adanya
pola dalam penggunaan.
bila calon guru dalam menjelaskan
menggunakan contoh dengan menampilkan 3
indikator berikut, (1) jelas dan konkrit, (2)
relevan dengan penjelasan, (3) bervariasi dalam
penggunaannya, dan (4) adanya pola dalam
penggunaan.
bila calon guru dalam menjelaskan
menggunakan contoh dengan menampilkan 1
atau 2 indikator berikut, (1) jelas dan konkrit, (2)
relevan dengan penjelasan, (3) bervariasi dalam
penggunaannya, dan (4) adanya pola dalam
penggunaan.
bila calon guru dalam menjelaskan tidak
menggunakan contoh dengan tidak menampilkan
indikator yakni (1) jelas dan konkrit, (2) relevan
dengan penjelasan, (3) bervariasi dalam
penggunaannya, dan (4) adanya pola dalam
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penggunaan.
3

Penekanan

4

3

2

1

4

Penggunaan
balikan

4

3

2

bila calon guru dalam menjelaskan
menggunakan penekanan yang jelas dan lengkap
dengan menampilkan 3 indikator, berdasarkan
indikator berikut, (1) menekankan hal-hal yang
pokok, (2) membuat rangkuman, dan (3)
menguatkan jawab peserta didik.
bila calon guru dalam menjelaskan
menggunakan penekanan yang jelas dan lengkap
dengan menampilkan 2 indikator, berdasarkan
indikator berikut, (1) menekankan hal-hal yang
pokok, (2) membuat rangkuman, dan (3)
menguatkan jawab peserta didik.
bila calon guru dalam menjelaskan
menggunakan penekanan yang jelas dan lengkap
dengan menampilkan 1 indikator, berdasarkan
indikator berikut, (1) menekankan hal-hal yang
pokok, (2) membuat rangkuman, dan (3)
menguatkan jawab peserta didik.
bila calon guru dalam menjelaskan tidak
menggunakan penekanan yang jelas berdasarkan
indikator berikut, (1) menekankan hal-hal yang
pokok, (2) membuat rangkuman, dan (3)
menguatkan jawab peserta didik.
bila calon guru dalam menjelaskan
menggunakan umpan balik dengan jelas dan
lengkap dengan menampilkan 4 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) kesempatan
bertanya kepada peserta didik, (2) pengajuan
pertanyaan oleh peserta didik, (3) jawaban yang
sesuai dengan pertanyaan peserta didik, dan (4)
penggunaan pertanyaan lacakan.
bila calon guru dalam menjelaskan
menggunakan umpan balik dengan jelas dan
lengkap dengan menampilkan 3 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) kesempatan
bertanya kepada peserta didik, (2) pengajuan
pertanyaan oleh peserta didik, (3) jawaban yang
sesuai dengan pertanyaan peserta didik, dan (4)
penggunaan pertanyaan lacakan.
bila calon guru dalam menjelaskan
menggunakan umpan balik dengan jelas dan
lengkap dengan menampilkan 3 atau 2 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) kesempatan
bertanya kepada peserta didik, (2) pengajuan
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pertanyaan oleh peserta didik, (3) jawaban yang
sesuai dengan pertanyaan peserta didik, dan (4)
penggunaan pertanyaan lacakan.
bila calon guru dalam menjelaskan tidak
menggunakan umpan balik berdasarkan indikator
berikut, (1) kesempatan bertanya kepada peserta
didik, (2) pengajuan pertanyaan oleh peserta
didik, (3) jawaban yang sesuai dengan
pertanyaan peserta didik, dan (4) penggunaan
pertanyaan lacakan.

RUBRIK LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN BERTANYA
Praktikan:…………
Komponen
No Keterampilan Yang Skor
Penjelasan
Diobservasi
Keterampilan Bertanya
Keterampilan Bertanya Dasar
1
Jelas dan singkat
4
bila calon guru dalam mengungkapkan
pertanyaan dengan jelas dan singkat dengan
menampilkan 3 indikator berdasarkan indikator
berikut, (1) mudah dipahami, (2) sesuai dengan
taraf perkembangan peserta didik, dan (3) tidak
bertele-tele.
3
bila calon guru dalam mengungkapkan
pertanyaan dengan jelas dan singkat dengan
menampilkan 2 indikator berdasarkan indikator
berikut, (1) mudah dipahami, (2) sesuai dengan
taraf perkembangan peserta didik, dan (3) tidak
bertele-tele.
2
bila calon guru dalam mengungkapkan
pertanyaan dengan jelas dan singkat dengan
menampilkan 1 indikator berdasarkan indikator
berikut, (1) mudah dipahami, (2) sesuai dengan
taraf perkembangan peserta didik, dan (3) tidak
bertele-tele.
1
bila calon guru tidak mengungkapkan pertanyaan
dengan jelas dan singkat berdasarkan indikator
berikut, (1) mudah dipahami, (2) sesuai dengan
taraf perkembangan peserta didik, dan (3) tidak
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2

Pemberian acuan

4

3

2

1

3

Pemindahan giliran

4

3

2

1

bertele-tele.
bila calon guru memberikan acuan sebelum
mengajukan pertanyaan secara tepat dan jelas
dengan berdasarkan indikator berikut, pernyataan
atau penjelasan singkat yang berisi informasi
yang relevan dengan jawaban yang diharapkan
bila calon guru cukup dalam memberikan acuan
sebelum mengajukan pertanyaan, yakni terdapat
sedikit informasi yang tidak jelas berdasarkan
indikator berikut, pernyataan atau penjelasan
singkat yang berisi informasi yang relevan
dengan jawaban yang diharapkan
bila calon guru kurang dalam memberikan acuan
sebelum mengajukan pertanyaan dengan
menunjukkan sebagian informasi yang tidak jelas
dan lengkap berdasarkan indikator berikut,
pernyataan atau penjelasan singkat yang berisi
informasi yang relevan dengan jawaban yang
diharapkan
bila calon guru tidak memberikan acuan sebelum
mengajukan pertanyaan dengan berdasarkan
indikator berikut, pernyataan atau penjelasan
singkat yang berisi informasi yang relevan
dengan jawaban yang diharapkan
bila calon guru melakukan pemindahan giliran
dalam mengajukan pertanyaan secara tepat
dengan berdasarkan indikator berikut, memberi
kesempatan pada beberapa peserta didik untuk
menjawab satu pertanyaan
bila calon guru cukup dalam melakukan
pemindahan giliran dalam mengajukan
pertanyaan namun tidak memberikan kesempatan
kepada satu atau dua peserta didik dengan
berdasarkan indikator berikut, memberi
kesempatan pada beberapa peserta didik untuk
menjawab satu pertanyaan
bila calon guru kurang dalam melakukan
pemindahan giliran dalam mengajukan
pertanyaan dengan tidak memberikan
kesempatan kepada sebagian besar peserta didik
dengan berdasarkan indikator berikut, memberi
kesempatan pada beberapa peserta didik untuk
menjawab satu pertanyaan
bila calon guru tidak melakukan pemindahan
giliran dalam mengajukan pertanyaan dengan
berdasarkan indikator berikut, memberi
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4

Penyebaran

4

3

2

1

5

Pemberian waktu
berpikir

4

3
2
1
6

Memberikan
tuntunan

4

3

kesempatan pada beberapa peserta didik untuk
menjawab satu pertanyaan.
bila calon guru melakukan penyebaran dalam
mengajukan pertanyaan secara tepat berdasarkan
indikator berikut, pertanyaan ke seluruh kelas
dan peserta didik tertentu, menjawab pertanyaan
seluruh kelas dan peserta didik tertentu.
bila calon guru cukup dalam melakukan
penyebaran dalam mengajukan Pertanyaan,
yakni terdapat satu atau dua peserta didik tidak
mendapat kesempatan berdasarkan indikator
berikut, pertanyaan ke seluruh kelas dan peserta
didik tertentu, menjawab pertanyaan seluruh
kelas dan peserta didik tertentu.
bila calon guru kurang dalam melakukan
penyebaran dalam mengajukan pertanyaan yang
menunjukkan terdapat sebagian peserta didik
tidak mendapat kesempatan berdasarkan
indikator berikut, pertanyaan ke seluruh kelas
dan peserta didik tertentu, menjawab pertanyaan
seluruh kelas dan peserta didik tertentu.
bila calon guru tidak melakukan penyebaran
dalam mengajukan pertanyaan berdasarkan
indikator berikut, pertanyaan ke seluruh kelas
dan peserta didik tertentu, menjawab pertanyaan
seluruh kelas dan peserta didik tertentu.
bila calon guru memberikan waktu berpikir yang
memadai dan tepat dalam mengajukan
pertanyaan.
bila calon guru memberikan waktu berpikir
cukup dalam mengajukan pertanyaan.
bila calon guru kurang dalam memberikan waktu
berpikir dalam mengajukan pertanyaan.
bila calon guru tidak memberikan waktu berpikir
dalam mengajukan pertanyaan.
bila calon guru memberikan tuntunan dalam
mengajukan pertanyaan secara tepat dengan
menampilkan 3 indikator berdasarkan indikator
berikut, (1) pengungkapan pertanyaan dengan
cara lain, (2) menanyakan pertanyaan lain yang
lebih sederhana, dan (3) mengulangi penjelasan
sebelumnya.
bila calon guru memberikan tuntunan dalam
mengajukan pertanyaan secara tepat dengan
menampilkan 2 indikator berdasarkan indikator
berikut, (1) pengungkapan pertanyaan dengan
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8

cara lain, (2) menanyakan pertanyaan lain yang
lebih sederhana, dan (3) mengulangi penjelasan
sebelumnya.
2
bila calon guru memberikan tuntunan dalam
mengajukan pertanyaan secara tepat dengan
menampilkan 1 indikator berdasarkan indikator
berikut, (1) pengungkapan pertanyaan dengan
cara lain, (2) menanyakan pertanyaan lain yang
lebih sederhana, dan (3) mengulangi penjelasan
sebelumnya.
1
bila calon guru tidak memberikan tuntunan
dalam mengajukan pertanyaan berdasarkan
indikator berikut, (1) pengungkapan pertanyaan
dengan cara lain, (2) menanyakan pertanyaan
lain yang lebih sederhana, dan (3) mengulangi
penjelasan sebelumnya.
Keterampilan Bertanya Lanjut
Pengubah tuntunan
4
bila calon guru mengubah tuntunan ke tingkat
tingkat kognitif
kognitif dalam menjawab pertanyaan secara tepat
dalam menjawab
dengan menampilkan 6 indikator berdasarkan
pertanyaan
indikator berikut, (1) ingatan, (2) pemahaman,
(3) aplikasi, (4) analisis, (5) sintesis, dan (6)
evaluasi.
3
bila calon guru mengubah tuntunan ke tingkat
kognitif dalam menjawab pertanyaan secara tepat
dengan menampilkan 5 atau 4 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) ingatan, (2)
pemahaman, (3) aplikasi, (4) analisis, (5)
sintesis, dan (6) evaluasi.
2
bila calon guru mengubah tuntunan ke tingkat
kognitif dalam menjawab pertanyaan secara tepat
dengan menampilkan 3 atau 2 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) ingatan, (2)
pemahaman, (3) aplikasi, (4) analisis, (5)
sintesis, dan (6) evaluasi.
1
bila calon guru tidak mengubah tuntunan ke
tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan
dengan tidak menampilkan kriteria berdasarkan
indikator berikut, 1) ingatan, (2) pemahaman, (3)
aplikasi, (4) analisis, (5) sintesis, dan (6)
evaluasi.
Urutan pertanyaan
4
bila calon guru membuat urutan pertanyaan
secara tepat dengan berdasarkan indikator
berikut, dari yang gampang ke taraf yang lebih
sulit.
3
bila calon guru cukup dalam membuat urutan
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2

1

9

Pertanyaan pelacak

4

3

2

1

10

Mendorong atau
meningkatkan
terjadinya interaksi

4
3

2

1

pertanyaan dengan berdasarkan indikator berikut,
dari yang gampang ke taraf yang lebih sulit
bila calon guru kurang dalam membuat urutan
pertanyaan dengan berdasarkan indikator berikut,
dari yang gampang ke taraf yang lebih sulit
bila calon guru tidak membuat urutan pertanyaan
dengan berdasarkan indikator berikut, dari yang
gampang ke taraf yang lebih sulit
bila calon guru membuat pertanyaan pelacak
secara jelas dengan menampilkan 6 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) klarifikasi, (2)
meminta alasan, (3) ketepatan jawaban, (4)
jawaban yang lebih relevan, (5) contoh, dan (6)
jawaban yang lebih kompleks.
bila calon guru membuat pertanyaan pelacak
secara jelas dengan menampilkan 5 atau 4
indikator berdasarkan indikator berikut, (1)
klarifikasi, (2) meminta alasan, (3) ketepatan
jawaban, (4) jawaban yang lebih relevan, (5)
contoh, dan (6) jawaban yang lebih kompleks.
bila calon guru membuat pertanyaan pelacak
secara jelas dengan menampilkan 3 atau 2
indikator berdasarkan indikator berikut, (1)
klarifikasi, (2) meminta alasan, (3) ketepatan
jawaban, (4) jawaban yang lebih relevan, (5)
contoh, dan (6) jawaban yang lebih kompleks.
bila calon guru tidak membuat pertanyaan
pelacak berdasarkan indikator berikut, (1)
klarifikasi, (2) meminta alasan, (3) ketepatan
jawaban, (4) jawaban yang lebih relevan, (5)
contoh, dan (6) jawaban yang lebih kompleks.
bila calon guru mendorong dan meningkatkan
terjadinya interaksi dalam bertanya secara tepat
bila calon guru cukup dalam mendorong dan
meningkatkan terjadinya interaksi dalam
bertanya.
bila calon guru kurang dalam mendorong dan
meningkatkan terjadinya interaksi dalam
bertanya.
bila calon guru tidak mendorong dan
meningkatkan terjadinya interaksi dalam
bertanya.
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RUBRIK LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS
Praktikan:…………
Komponen
No
Keterampilan Yang
Skor
Penjelasan
Diobservasi
Keterampilan Mengelola Kelas
1
Upaya preventif:
4
bila calon guru melakukan upaya preventif
dalam mengelola kelas secara tepat dan
lengkap dengan menampilkan 6 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1)
penciptaan dan pemeliharaan kondisi
belajar yang optimal, (2) memusatkan
perhatian peserta didik dengan
memperhatikan sikap dan tempat duduk
peserta didik, (3) menunjukkan sikap
tanggap, (4) memberikan perhatian secara
visual dan verbal, (5) menegur dengan
bijaksana, dan (6) memberikan penguatan.
3
bila calon guru melakukan upaya preventif
dalam mengelola kelas secara tepat dan
lengkap dengan menampilkan 5 atau 4
indikator berdasarkan indikator berikut, (1)
penciptaan dan pemeliharaan kondisi
belajar yang optimal, (2) memusatkan
perhatian peserta didik dengan
memperhatikan sikap dan tempat duduk
peserta didik, (3) menunjukkan sikap
tanggap, (4) memberikan perhatian secara
visual dan verbal, (5) menegur dengan
bijaksana, dan (6) memberikan penguatan.
2
bila calon guru melakukan upaya preventif
dalam mengelola kelas secara tepat dan
lengkap dengan menampilkan 3 atau 2
indikator berdasarkan indikator berikut, (1)
penciptaan dan pemiliharaan kondisi
belajar yang optimal, (2) memusatkan
perhatian peserta didik dengan
memperhatikan sikap dan tempat duduk
peserta didik, (3) menunjukkan sikap
tanggap, (4) memberikan perhatian secara
visual dan verbal, (5) menegur dengan
bijaksana, dan (6) memberikan penguatan.
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2

Upaya kuratif

4

3

2

1

3

Prinsip penggunaan

4

bila calon guru tidak melakukan upaya
preventif dalam mengelola kelas
berdasarkan indikator berikut, , (1)
penciptaan dan pemeliharaan kondisi
belajar yang optimal, (2) memusatkan
perhatian peserta didik dengan
memperhatikan sikap dan tempat duduk
peserta didik, (3) menunjukkan sikap
tanggap, (4) memberikan perhatian secara
visual dan verbal, (5) menegur dengan
bijaksana, dan (6) memberikan penguatan.
bila calon guru melakukan upaya kuratif
dalam mengelola kelas secara tepat dan
lengkap dengan menampilkan 5 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1)
pengendalian kondisi belajar yang optimal,
(2) memodifikasi tingkah laku, (3)
mengelola kelompok, (4) memecahkan
masalah, dan (5) mencari solusi masalah.
bila calon guru melakukan upaya kuratif
dalam mengelola kelas secara tepat dan
lengkap dengan menampilkan 4 atau 3
indikator berdasarkan indikator berikut, (1)
pengendalian kondisi belajar yang optimal,
(2) memodifikasi tingkah laku, (3)
mengelola kelompok, (4) memecahkan
masalah, dan (5) mencari solusi masalah.
bila calon guru melakukan upaya kuratif
dalam mengelola kelas secara tepat dan
lengkap dengan menampilkan 2 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1)
pengendalian kondisi belajar yang optimal,
(2) memodifikasi tingkah laku, (3)
mengelola kelompok, (4) memecahkan
masalah, dan (5) mencari solusi masalah.
bila calon guru tidak melakukan upaya
kuratif dalam mengelola kelas berdasarkan
indikator berikut, (1) pengendalian kondisi
belajar yang optimal, (2) memodifikasi
tingkah laku, (3) mengelola kelompok, (4)
memecahkan masalah, dan (5) mencari
solusi masalah.
bila calon guru menerapkan prinsip
penggunaan keterampilan pengelolaan
kelas secara tepat dan lengkap dengan
menampilkan 6 indikator berdasarkan
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3

2

1

indikator berikut, (1) tidak campur tangan
secara berlebihan, (2) tidak menciptakan
kesenyapan yang mengganggu proses
pembelajaran, (3) pastikan ketepatan
memulai dan mengakhiri pembelajaran, (4)
tidak menyimpang dari tujuan, (5) tidak
bertele-tele, dan (6) tidak melakukan
pengulangan yang tidak perlu.
bila calon guru menerapkan prinsip
penggunaan keterampilan pengelolaan
kelas secara tepat dan lengkap dengan
menampilkan 5 atau 4 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) tidak
campur tangan secara berlebihan, (2) tidak
menciptakan kesenyapan yang
mengganggu proses pembelajaran, (3)
pastikan ketepatan memulai dan
mengakhiri pembelajaran, (4) tidak
menyimpang dari tujuan, (5) tidak berteletele, dan (6) tidak melakukan pengulangan
yang tidak perlu.
bila calon guru menerapkan prinsip
penggunaan keterampilan pengelolaan
kelas secara tepat dan lengkap dengan
menampilkan 3 atau 2 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) tidak
campur tangan secara berlebihan, (2) tidak
menciptakan kesenyapan yang
mengganggu proses pembelajaran, (3)
pastikan ketepatan memulai dan
mengakhiri pembelajaran, (4) tidak
menyimpang dari tujuan, (5) tidak berteletele, dan (6) tidak melakukan pengulangan
yang tidak perlu.
bila calon guru tidak menerapkan prinsip
penggunaan keterampilan pengelolaan
kelas, berdasarkan indikator berikut, 1)
tidak campur tangan secara berlebihan, (2)
tidak menciptakan kesenyapan yang
mengganggu proses pembelajaran, (3)
pastikan ketepatan memulai dan
mengakhiri pembelajaran, (4) tidak
menyimpang dari tujuan, (5) tidak berteletele, dan (6) tidak melakukan pengulangan
yang tidak perlu.
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RUBRIK LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MEMBERIKAN PENGUATAN
Praktikan:…………
Komponen
No Keterampilan Yang Skor
Penjelasan
Diobservasi
Keterampilan Memberikan Penguatan
1
Penguatan verbal
4
bila calon guru menggunakan penguatan verbal
secara tepat dengan menampilkan indikator
berikut, benar, bagus, tepat, hebat, pintar,
jawaban kamu benar, pendapatmu benar sekali,
bapak/ibu sangat menghargai pandanganmu,
pekerjaanmu baik sekali, dan seratus untuk
kamu.
3
bila calon guru menggunakan penguatan verbal
secara cukup tepat dengan menampilkan
indikator berikut, benar, bagus, tepat, hebat,
pintar, jawaban kamu benar, pendapatmu benar
sekali, bapak/ibu sangat menghargai
pandanganmu, pekerjaanmu baik sekali, dan
seratus untuk kamu.
2
bila calon guru kurang dalam menggunakan
penguatan verbal, dengan menampilkan
indikator yang kurang tepat berdasarkan
indikator berikut, benar, bagus, tepat, hebat,
pintar, jawaban kamu benar, pendapatmu benar
sekali, bapak/ibu sangat menghargai
pandanganmu, pekerjaanmu baik sekali, dan
seratus untuk kamu.
1
bila calon guru tidak menggunakan penguatan
verbal berdasarkan indikator berikut, benar,
bagus, tepat, hebat, pintar, jawaban kamu benar,
pendapatmu benar sekali, bapak/ibu sangat
menghargai pandanganmu, pekerjaanmu baik
sekali, dan seratus untuk kamu.
2
Penguatan non4
bila calon guru menggunakan penguatan
verbal
noverbal secara tepat berdasarkan indikator
berikut, mimik dan gerak badan, mendekati
peserta didik, sentuhan, simbol atau benda.
3
bila calon guru menggunakan penguatan
noverbal secara cukup tepat berdasarkan
indikator berikut, mimik dan gerak badan,
mendekati peserta didik, sentuhan, simbol atau
benda
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Cara memberikan
penguatan

4

3

2

1

4

Prinsip
Penggunaan

4

3

bila calon guru kurang dalam menggunakan
penguatan noverbal dengan menampilkan
indikator kurang tepat berdasarkan indikator
berikut, mimik dan gerak badan, mendekati
peserta didik, sentuhan, simbol atau benda.
bila calon guru tidak menggunakan penguatan
noverbal berdasarkan indikator berikut, mimik
dan gerak badan, mendekati peserta didik,
sentuhan, simbol atau benda.
bila calon guru dalam menggunakan
keterampilan memberikan penguatan memenuhi
kriteria secara tepat dan lengkap dengan
menampilkan 5 indikator berikut, (1) dengan
segera, (2) penguatan tidak penuh, (3) kepada
pribadi tertentu, (4) kepada sekelompok peserta
didik, dan (5) penggunaan secara bervariasi.
bila calon guru dalam menggunakan
keterampilan memberikan penguatan dengan
menampilkan 4 atau 3 indikator berdasarkan
indikator berikut, (1) dengan segera, (2)
penguatan tidak penuh, (3) kepada pribadi
tertentu, (4) kepada sekelompok peserta didik,
dan (5) penggunaan secara bervariasi.
bila calon guru dalam menggunakan
keterampilan memberikan penguatan dengan
menampilkan 2 indikator berdasarkan indikator
berikut,, (1) dengan segera, (2) penguatan tidak
penuh, (3) kepada pribadi tertentu, (4) kepada
sekelompok peserta didik, dan (5) penggunaan
secara bervariasi.
bila calon guru dalam menggunakan
keterampilan memberikan penguatan tidak
memenuhi semua kriteria berdasarkan indikator
berikut, dengan segera, (1) dengan segera, (2)
penguatan tidak penuh, (3) kepada pribadi
tertentu, (4) kepada sekelompok peserta didik,
dan (5) penggunaan secara bervariasi.
bila calon guru menggunakan prinsip
penggunaan keterampilan memberikan
penguatan dengan menampilkan 3 kriteria
secara tepat dan lengkap berdasarkan indikator
berikut, (1) adanya kehangatan dan
keantusiasan, (2) kebermaknaan, dan (3)
menghindari respon yang negatif.
bila calon guru menggunakan prinsip
penggunaan keterampilan memberikan
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1

penguatan dengan menampilkan 2 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) adanya
kehangatan dan keantusiasan, (2)
kebermaknaan, dan (3) menghindari respon
yang negatif.
bila calon guru menggunakan prinsip
penggunaan keterampilan memberikan
penguatan dengan menampilkan 1 indikator
berdasarkan indikator berikut, (1) adanya
kehangatan dan keantusiasan, (2)
kebermaknaan, dan (3) menghindari respon
yang negatif.
bila calon guru tidak menampilkan prinsip
penggunaan keterampilan memberikan
penguatan berdasarkan indikator berikut, (1)
adanya kehangatan dan keantusiasan, (2)
kebermaknaan, dan (3) menghindari respon
yang negatif.

RUBRIK LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI
Praktikan:…………
Komponen
Keterampilan Yang Skor
Penjelasan
Diobservasi
Keterampilan Mengadakan Variasi
1
Gaya mengajar guru:
4
bila calon guru mengadakan variasi gaya
mengajar dengan menampilkan kriteria
secara tepat dan lengkap berdasarkan
indikator berikut, (1) suara, (2) mimik
dan gerak, (3) kesenyapan, (4) kontak
pandang, dan (5) pemusatan perhatian.
3
bila calon guru mengadakan variasi gaya
mengajar dengan menampilkan 4 atau 3
kriteria secara tepat dan lengkap
berdasarkan indikator berikut, (1) suara,
(2) mimik dan gerak, (3) kesenyapan, (4)
kontak pandang, dan (5) pemusatan
perhatian.
2
bila calon guru mengadakan variasi gaya
mengajar dengan menampilkan 2 kriteria
secara tepat dan lengkap berdasarkan
No
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1

2

Media dan alat
Pembelajaran

4

3

2

1

3

Pola interaksi dan
kegiatan murid

4

3

indikator berikut, (1) suara, (2) mimik
dan gerak, (3) kesenyapan, (4) kontak
pandang, dan (5) pemusatan perhatian.
bila calon guru tidak mengadakan variasi
gaya mengajar berdasarkan indikator
berikut, (1) suara, (2) mimik dan gerak,
(3) kesenyapan, (4) kontak pandang, dan
(5) pemusatan perhatian.
bila calon guru mengadakan variasi
media dan bahan pembelajaran dengan
menggunakan media dan alat
pembelajaran berikut, (1) media/bahan
visual, (2) media/bahan audio, (3)
media/alat dapat diraba dan digerakkan
(motorik), dan (4) media/alat audiovisual
(AVA).
bila calon guru cukup mengadakan
variasi dengan menggunakan media dan
alat pembelajaran berikut, (1)
media/bahan visual, (2) media/bahan
audio, (3) media/alat dapat diraba dan
digerakkan (motorik), dan (4) media/alat
audiovisual (AVA)
bila calon guru kurang mengadakan
variasi dengan menggunakan media dan
alat pembelajaran berikut, (1)
media/bahan visual, (2) media/bahan
audio, (3) media/alat dapat diraba dan
digerakkan (motorik), dan (4) media/alat
audiovisual (AVA)
bila calon guru tidak mengadakan variasi
dengan menggunakan media dan alat
pembelajaran berikut, (1) media/bahan
visual, (2) media/bahan audio, (3)
media/alat dapat diraba dan digerakkan
(motorik), dan (4) media/alat audiovisual
(AVA)
bila calon guru mengadakan variasi pola
interaksi secara tepat berdasarkan
indikator berikut, (1) interaksi gurusiswa, (2) siswa-guru, dan (2) siswasiswa..
bila calon guru cukup baik dalam
mengadakan variasi pola interaksi dengan
memunculkan 2 kriteria berdasarkan
indikator berikut, (1) interaksi guru207
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1

siswa, (2) siswa-guru, dan (2) siswasiswa.
bila calon guru kurang dalam
mengadakan variasi pola interaksi dengan
memunculkan 1 kriteria berdasarkan
indikator berikut, (1) interaksi gurusiswa, (2) siswa-guru, dan (2) siswasiswa.
bila calon guru tidak mengadakan variasi
pola interaksi berdasarkan indikator
berikut, (1) interaksi guru-siswa, (2)
siswa-guru, dan (2) siswa-siswa.

RUBRIK LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MEMBIMBING DISKUSI KELOMPOK
Praktikan:…………
Komponen
No
Keterampilan Yang
Skor
Penjelasan
Diobservasi
Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
1
Memusatkan perhatian
4
bila calon guru memusatkan perhatian
peserta didik
peserta didik dalam membimbing diskusi
kelompok kecil dengan menampilkan
kriteria secara tepat berdasarkan indikator
berikut, (1) pernyataan/pertanyaan
menimbulkan rasa ingin tahu, (2)
mengemukakan masalah khusus, (3)
mencatat perubahan dan penyimpangan dari
topik dan tujuan, (4) menyeragamkan hasil
pembicaraan sebelum dilanjut masalah
berikutnya.
3
bila calon guru cukup memusatkan
perhatian peserta didik dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan
menampilkan 3 indikator berikut, (1)
pernyataan/pertanyaan menimbulkan rasa
ingin tahu, (2) mengemukakan masalah
khusus, (3) mencatat perubahan dan
penyimpangan dari topik dan tujuan, (4)
menyeragamkan hasil pembicaraan
sebelum dilanjut masalah berikutnya.
2
bila calon guru kurang memusatkan
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1

2

Memperjelas masalah
dan urutan pendapat

4

3

2

perhatian peserta didik dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan
menampilkan 2 indikator berikut, (1)
pernyataan/pertanyaan menimbulkan rasa
ingin tahu, (2) mengemukakan masalah
khusus, (3) mencatat perubahan dan
penyimpangan dari topik dan tujuan, (4)
menyeragamkan hasil pembicaraan
sebelum dilanjut masalah berikutnya.
bila calon guru tidak memusatkan perhatian
peserta didik dalam membimbing diskusi
kelompok kecil dengan tidak menampilkan
kriteria berdasarkan indikator berikut, (1)
pernyataan/pertanyaan menimbulkan rasa
ingin tahu, (2) mengemukakan masalah
khusus, (3) mencatat perubahan dan
penyimpangan dari topik dan tujuan, (4)
menyeragamkan hasil pembicaraan
sebelum dilanjut masalah berikutnya.
bila calon guru memperjelas masalah dan
urutan pendapat dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan
menampilkan kriteria secara tepat
berdasarkan indikator berikut, (1)
menguraikan/merangkum kembali gagasan
peserta didik, (2) meminta komentar
anggota lain dengan pertanyaan, dan (3)
menguraikan gagasan dengan informasi
tambahan
bila calon guru cukup memperjelas masalah
dan urutan pendapat dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan
menampilkan 2 kriteria secara tepat
berdasarkan indikator berikut, (1)
menguraikan/merangkum kembali gagasan
peserta didik, (2) meminta komentar
anggota lain dengan pertanyaan, dan (3)
menguraikan gagasan dengan informasi
tambahan
bila calon guru kurang memperjelas
masalah dan urutan pendapat dalam
membimbing diskusi kelompok kecil
dengan menampilkan 1 kriteria secara tepat
berdasarkan indikator berikut, (1)
menguraikan/merangkum kembali gagasan
peserta didik, (2) meminta komentar
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3

Menganalisis
pandangan peserta
didik

4

3

2

1

4

Meluruskan alur dan
meningkatkan
munculnya pendapat
peserta didik

4

anggota lain dengan pertanyaan, dan (3)
menguraikan gagasan dengan informasi
tambahan
bila calon guru tidak memperjelas masalah
dan urutan pendapat dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan tidak
menampilkan kriteria berdasarkan indikator
berikut, (1) menguraikan/merangkum
kembali gagasan peserta didik, (2) meminta
komentar anggota lain dengan pertanyaan,
dan (3) menguraikan gagasan dengan
informasi tambahan
bila calon guru menganalisis pandangan
peserta didik dalam membimbing diskusi
kelompok kecil dengan menampilkan
kriteria secara tepat berdasarkan indikator
berikut, (1) menganalisis alasan terjadinya
perbedaan pendapat, (2) memperjelas halhal yang telah dan tidak disepakati.
bila calon guru cukup dalam menganalisis
pandangan peserta didik dalam
membimbing diskusi kelompok kecil
berdasarkan indikator berikut, (1)
menganalisis alasan terjadinya perbedaan
pendapat, (2) memperjelas hal-hal yang
telah dan tidak disepakati.
bila calon guru kurang dalam menganalisis
pandangan peserta didik dalam
membimbing diskusi kelompok kecil
berdasarkan indikator berikut, (1)
menganalisis alasan terjadinya perbedaan
pendapat, (2) memperjelas hal-hal yang
telah dan tidak disepakati.
bila calon guru tidak menganalisis
pandangan peserta didik berdasarkan
indikator berikut, (1) menganalisis alasan
terjadinya perbedaan pendapat, (2)
memperjelas hal-hal yang telah dan tidak
disepakati.
bila calon guru meluruskan alur dan
meningkatkan munculnya pendapat peserta
didik dalam membimbing diskusi kelompok
kecil dengan menampilkan 5 kriteria secara
lengkap dan tepat berdasarkan indikator
berikut (1) mengajukan pertanyaanpertanyaan yang menantang, (2)
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2

1

memberikan contoh dengan tepat, (3)
mengajukan pertanyaan yang mengundang
perbedaan pendapat anggota kelompok, (4)
memberikan waktu untuk berpikir, dan (5)
memberikan dukungan dan perhatian
terhadap pendapat-pendapat peserta didik.
bila calon guru cukup dalam meluruskan
alur dan meningkatkan munculnya
pendapat peserta didik dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan
menampilkan 4 dan 3 kriteria secara tepat
berdasarkan indikator berikut (1)
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
menantang, (2) memberikan contoh dengan
tepat, (3) mengajukan pertanyaan yang
mengundang perbedaan pendapat anggota
kelompok, (4) memberikan waktu untuk
berpikir, dan (5) memberikan dukungan dan
perhatian terhadap pendapat-pendapat
peserta didik.
bila calon guru kurang dalam meluruskan
alur dan meningkatkan munculnya
pendapat peserta didik dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan
menampilkan 2 kriteria berdasarkan
indikator berikut (1) mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang menantang, (2)
memberikan contoh dengan tepat, (3)
mengajukan pertanyaan yang mengundang
perbedaan pendapat anggota kelompok, (4)
memberikan waktu untuk berpikir, dan (5)
memberikan dukungan dan perhatian
terhadap pendapat-pendapat peserta didik.
bila calon guru tidak meluruskan alur dan
meningkatkan munculnya pendapat peserta
didik dalam membimbing diskusi kelompok
kecil dengan tidak menampilkan 5 kriteria
berdasarkan indikator berikut (1)
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
menantang, (2) memberikan contoh dengan
tepat, (3) mengajukan pertanyaan yang
mengundang perbedaan pendapat anggota
kelompok, (4) memberikan waktu untuk
berpikir, dan (5) memberikan dukungan dan
perhatian terhadap pendapat-pendapat
peserta didik.
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5

Menyebarkan
kesempatan
berpartisipasi

4

3

2

1

bila calon guru menyebarkan kesempatan
berpartisipasi dalam membimbing diskusi
kelompok kecil dengan menampilkan
kriteria 5 secara tepat berdasarkan indikator
berikut, (1) menghindari terjadinya
monopoli oleh satu murid atau guru,
(2) memancing/mendorong murid yang
malu dengan pertanyaan langsung, (3)
mencegah terjadinya pembicaraan serentak,
(4) mencegah secara bijaksana murid yang
suka memotong/mendominasi pembicaraan,
dan (5) mendorong murid mengomentari
pendapat temannya.
bila calon guru cukup menyebarkan
kesempatan berpartisipasi dalam
membimbing diskusi kelompok kecil
dengan menampilkan 4 atau 3 kriteria
secara tepat berdasarkan indikator berikut,
(1) menghindari terjadinya monopoli oleh
satu murid atau guru,
(2) memancing/mendorong murid yang
malu dengan pertanyaan langsung, (3)
mencegah terjadinya pembicaraan serentak,
(4) mencegah secara bijaksana murid yang
suka memotong/mendominasi pembicaraan,
dan (5) mendorong murid mengomentari
pendapat temannya.
bila calon guru kurang dalam menyebarkan
kesempatan berpartisipasi dalam
membimbing diskusi kelompok kecil
dengan menampilkan 2 kriteria secara tepat
berdasarkan indikator berikut, (1)
menghindari terjadinya monopoli oleh satu
murid atau guru,
(2) memancing/mendorong murid yang
malu dengan pertanyaan langsung, (3)
mencegah terjadinya pembicaraan serentak,
(4) mencegah secara bijaksana murid yang
suka memotong/mendominasi pembicaraan,
dan (5) mendorong murid mengomentari
pendapat temannya.
bila calon guru tidak menyebarkan
kesempatan berpartisipasi dalam
membimbing diskusi kelompok kecil
dengan tidak menampilkan kriteria
berdasarkan indikator berikut, (1)
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6

Menutup diskusi:

4

3

2

1

menghindari terjadinya monopoli oleh satu
murid atau guru,
(2) memancing/mendorong murid yang
malu dengan pertanyaan langsung, (3)
mencegah terjadinya pembicaraan serentak,
(4) mencegah secara bijaksana murid yang
suka memotong/mendominasi pembicaraan,
dan (5) mendorong murid mengomentari
pendapat temannya.
bila calon guru melakukan kegiatan
menutup diskusi dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan
menampilkan kriteria secara tepat
berdasarkan indikator berikut, (1) membuat
rangkuman hasil diskusi bersama peserta
diskusi, (2) memberikan gambaran tindak
lanjut hasil/topik diskusi, dan (3)
melakukan evaluasi proses dan hasil
diskusi.
bila calon guru cukup melakukan kegiatan
menutup diskusi dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan
menampilkan 2 kriteria berdasarkan
indikator berikut, (1) membuat rangkuman
hasil diskusi bersama peserta diskusi, (2)
memberikan gambaran tindak lanjut
hasil/topik diskusi, dan (3) melakukan
evaluasi proses dan hasil diskusi.
bila calon guru kurang melakukan kegiatan
menutup diskusi dalam membimbing
diskusi kelompok kecil dengan
menampilkan 1 kriteria berdasarkan
indikator berikut, (1) membuat rangkuman
hasil diskusi bersama peserta diskusi, (2)
memberikan gambaran tindak lanjut
hasil/topik diskusi, dan (3) melakukan
evaluasi proses dan hasil diskusi.
bila calon guru tidak melakukan kegiatan
menutup diskusi dalam membimbing
diskusi kelompok kecil berdasarkan
indikator berikut, (1) membuat rangkuman
hasil diskusi bersama peserta diskusi, (2)
memberikan gambaran tindak lanjut
hasil/topik diskusi, dan (3) melakukan
evaluasi proses dan hasil diskusi.
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RUBRIK LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MENGAJAR KELOMPOK KECIL DAN
PERORANGAN
Praktikan:…………
Komponen
Keterampilan Yang
Skor
Penjelasan
Diobservasi
Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan
1
Mengadakan
4
bila calon guru mengadakan pendekatan
pendekatan secara
secara pribadi dengan menampilkan
pribadi
kriteria secara tepat berdasarkan indikator
berikut, (1) menunjukkan kehangatan dan
kepekaan pada kebutuhan peserta didik, (2)
mendengarkan secara simpatik dan
memberi respon positif pada ide peserta
didik, (3) menunjukkan kesiapan
membantu peserta didik, dan (4)
mengendalikan situasi belajar
3
bila calon guru cukup mengadakan
pendekatan secara pribadi dengan
menampilkan 3 kriteria berdasarkan
indikator berikut, (1) menunjukkan
kehangatan dan kepekaan pada kebutuhan
peserta didik, (2) mendengarkan secara
simpatik dan memberi respon positif pada
ide peserta didik, (3) menunjukkan
kesiapan membantu peserta didik, dan (4)
mengendalikan situasi belajar
2
bila calon guru kurang dalam mengadakan
pendekatan secara pribadi dengan
menampilkan 2 kriteria berdasarkan
indikator berikut, (1) menunjukkan
kehangatan dan kepekaan pada kebutuhan
peserta didik, (2) mendengarkan secara
simpatik dan memberi respon positif pada
ide peserta didik, (3) menunjukkan
kesiapan membantu peserta didik, dan (4)
mengendalikan situasi belajar
1
bila calon guru tidak mengadakan
pendekatan secara pribadi dengan tidak
menampilkan kriteria berdasarkan
indikator berikut, (1) menunjukkan
kehangatan dan kepekaan pada kebutuhan
No
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2

Mengorganisasikan

4

3

2

1

peserta didik, (2) mendengarkan secara
simpatik dan memberi respon positif pada
ide peserta didik, (3) menunjukkan
kesiapan membantu peserta didik, dan (4)
mengendalikan situasi belajar
bila calon guru mengorganisasikan dengan
menampilkan 5 kriteria secara tepat dan
lengkap berdasarkan indikator berikut, (1)
memberikan orientasi umum tentang
tujuan pembelajaran, (2) memvariasikan
kegiatan belajar, (3) membentuk
kelompok, (4) mengkoordinasikan
kegiatan belajar peserta didik, dan (5)
merespon tugas dan kebutuhan peserta
didik.
bila calon guru cukup dalam
mengorganisasikan dengan menampilkan 4
atau 3 kriteria berdasarkan indikator
berikut, (1) memberikan orientasi umum
tentang tujuan pembelajaran, (2)
memvariasikan kegiatan belajar, (3)
membentuk kelompok, (4)
mengkoordinasikan kegiatan belajar
peserta didik, dan (5) merespon tugas dan
kebutuhan peserta didik.
bila calon guru kurang dalam
mengorganisasikan dengan menampilkan 2
kriteria berdasarkan indikator berikut,
kriteria berdasarkan indikator berikut, (1)
memberikan orientasi umum tentang
tujuan pembelajaran, (2) memvariasikan
kegiatan belajar, (3) membentuk
kelompok, (4) mengkoordinasikan
kegiatan belajar peserta didik, dan (5)
merespon tugas dan kebutuhan peserta
didik.
bila calon guru tidak mengorganisasikan
dengan tidak menampilkan kriteria
berdasarkan indikator berikut, (1)
memberikan orientasi umum tentang
tujuan pembelajaran, (2) memvariasikan
kegiatan belajar, (3) membentuk
kelompok, (4) mengkoordinasikan
kegiatan belajar peserta didik, dan (5)
merespon tugas dan kebutuhan peserta
didik.
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3

Membimbing dan
memudahkan belajar

4

3

2

1

bila calon guru membimbing dan
memudahkan belajar dengan menampilkan
kriteria secara tepat berdasarkan indikator
berikut, (1) memberi penguatan yang
sesuai keadaan peserta didik, dan (2)
pemberian bantuan secara selektif dalam
pembelajaran.
bila calon guru membimbing dan
memudahkan belajar dengan menampilkan
1 kriteria secara tepat berdasarkan
indikator berikut (1) memberi penguatan
yang sesuai keadaan peserta didik, dan (2)
pemberian bantuan secara selektif dalam
pembelajaran.
bila calon guru kurang dalam membimbing
dan memudahkan belajar dengan tidak
menampilkan sebagian besar kriteria
berdasarkan indikator berikut (1) memberi
penguatan yang sesuai keadaan peserta
didik, dan (2) pemberian bantuan secara
selektif dalam pembelajaran.
bila calon guru tidak membimbing dan
memudahkan belajar dengan tidak
menampilkan kriteria berdasarkan
indikator berikut, (1) memberi penguatan
yang sesuai keadaan peserta didik, dan (2)
pemberian bantuan secara selektif dalam
pembelajaran.
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Lampiran 23 Revisi Produk

Tampilan awal

Tampilan sesudah direvisi
*Revisi ini dilakukan pada setiap bahan pembelajaran
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Lampiran 24 Tampilan Web Pembelajaran

Home/welcome page

Halaman log in
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Pembelajaran yang Tersedia

Halaman Pembelajaran (Pengantar)
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Halaman Pembelajaran (content)

Halaman Kuis
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Tampilan List User

Pengguna yang Online
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Lampiran 25 Dokumentasi Penelitian

222

