
 LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR SISWA  

 

 Sekolah   : SMP N 1 Seyegan 

 Kelas    : VII D 

Hari/Tanggal   : 

 Pertemuan/siklus : 

 

 Petunjuk : 

Berilah tanda centang ( √ )  pada kolom skor sesuai pengamatan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. 

 

No Aspek Kriteria Penilaian 
Nomer siswa 

      

1 Bertanya kepada guru 3. Bertanya dengan aktif kepada guru tentang 

materi yang dipelajari 

      

2. Kurang aktif dalam bertanya tentang 

materi yang dipelajari 

      

1. Tidak mengajukan pertanyaan atau 

melakukan aktivitas diluar kegiatan 

      

2 Menjawab pertanyaan 

guru 

3. Mampu memberikan jawaban dengan 

tepat sesuai pertanyaan guru 

      

2. Mampu menjawab pertanyaan namun 

belum tepat. 

      

1. Tidak menjawab pertanyaan guru.        

3. Melakukan percobaan 3. Aktif dalam melakukan percobaan 

………………………………………….. 

      

2. Hanya melihat teman dalam melakukan       



percobaan ……………………………  

1. Tidak melakukan percobaan atau 

melakukan aktivitas diluar percobaan 

yang dilakukan. 

      

4. Mengamati percobaan 3. Mengamati percobaan  dengan 

bersungguh-sungguh sesuai petunjuk 

kegiatan 

      

2. Mengamati percobaan tetapi tidak 

mengikuti petunjuk kegiatan 

      

1. Tidak mengamati percobaan atau 

melakukan aktivitas diluar yang diamati. 

      

5. Menggunakan alat dan 

bahan 

3. Menggunakan alat dan bahan dengan 

tepat sesuai petunjuk kegiatan 

      

2. Menggunakan alat dan bahan tidak tepat       

1. Tidak menggunakan alat dan bahan yang 

dianjurkan. 

      

6. Membuat tabel 

pengamatan 

3. Mampu membuat tabel dengan benar dan 

tepat 

      

2. Hanya melihat tabel pengamatan dari 

teman 

      

1. Tidak membuat tabel dan melakukan 

aktivitas diluar yang diamati. 

      

7. Menuliskan data 

percobaan dalam tabel 

pengamatan. 

3. Menuliskan data pengamatan pada tabel 

dengan benar, tepat, dan lengkap. 

      

2. Hanya melihat teman dalam menuliskan 

data pengamatan dalam tabel 

      

1. Tidak menuliskan data dalam tabel.       

8. Menuliskan jawaban 

LKS 

3. Menuliskan jawaban LKS secara mandiri 

dan tepat. 

      

2. Menuliskan jawaban LKS dengan melihat       



jawaban teman 

1. Tidak menuliskan jawaban LKS        

9. Diskusi dengan 

kelompok 

3. Aktif berdiskusi dalam kelompok       

2. Kurang aktif dalam  diskusi kelompok       

1. Tidak melakukan diskusi atau melakukan 

aktivitas diluar yang diamati. 

      

10. Bekerjasama dalam 

kelompok 

3. Mampu bekerja sama dengan baik dalam 

kegiatan kelompok. 

      

2. Mampu bekerja sama cukup baik dalam 

kegiatan kelompok 

      

1.  Tidak mampu bekerja sama dalam 

kegiatan kelompok 

      

11. Mengamati kegiatan 

presentasi 

3. Mengamati jalannya presentasi dengan 

tenang  

      

2. Mengamati jalannya presentasi namun 

cukup tenang 

      

1.  Tidak mengamati jalannya presentasi atau 

melakukan aktivitas diluar kegiatan. 

      

12. Mendengarkan sajian 

presentasi 

3. Mendengarkan dengan tenang sajian 

presentasi oleh kelompok lain. 

      

2. Mendengarkan namun kurang tenang sajian 

presentasi oleh kelompok lain. 

      

1. Tidak mendengarkan sajian presntasi atau 

melakukan aktivitas diluar kegiatan yang 

diamati. 

      

13. Mengemukakan 

pendapat  

3. Mampu memberikan pendapat dengan baik 

dan benar. 

      

2. Hanya melihat teman lain dalam 

mengemukakan pendapat  

      

1. Tidak mengemukakan pendapat atau       



melakukan aktivitas diluar kegiatan.  

14. Mendengarkan 

penjelasan/informasi 

guru 

3.  Mendengarkan dengan tenang penjelasan 

/informasi guru 

      

2. Mendengarkan namun kurang tenang 

penjelasan/informasi guru 

      

1. Tidak mendengarkan penjelasan/informasi 

guru atau melakukan aktivitas diluar 

kegiatan yang diamati. 

      

15. 

  

Percaya diri dalam 

kegiatan pembelajaran 

3. Percaya diri tinggi dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

      

2. Percaya diri cukup dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

      

1. Tidak percaya diri dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

      

TOTAL SKOR       

     

            Observer 

 

  (….…..……………..) 


