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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 2 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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LAMPIRAN 3 

RUBRIK EVALUASI KINERJA GURU  
(Berdasarkan Model  Evaluasi Kinerja Guru  yang  

Dikembangkan oleh Charlotte  Danielson) 
 

Nama 
   

:  

NIP 
   

:  

Nama Instansi/Sekolah  :  

Mata Pelajaran  : 

  

Indikator Penilaian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Indikator Domain  

 
1 

Unsatisfactory (tidak 
memuaskan/kurang 

baik) 

Guru kurang menguasai, 
memahami dan melakukan 
komponen-komponen yang ada 
pada Domain   

 
2 

Basic (cukup 
memuaskan/cukup 

baik) 
 

Guru cukup menguasai, 
memahami dan melakukan 
komponen-komponen yang ada 
pada setiap Domain     

 
3 

Proficient 
(memuaskan/baik), 

Guru menguasai, memahami 
dan melakukan komponen-
komponen yang ada pada 
setiap Domain 

 
4 

Distinguished (sangat 
memuaskan/sangat 

baik 

Guru sangat menguasai, 
memahami dan melakukan 
komponen-komponen yang ada 
pada setiap Domain     
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DOMAIN 1 PERENCANAAN DAN PERSIAPAN 
 
Petunjuk: Rubrik ini menilai kinerja guru sertifikasi 
berdasarkan perencanaan dan persiapan yang dilakukan guru 
sebelum proses pembelajaran. Data diperoleh melalui studi 
dokumen, wawancara dan observasi. 

 
1a. Pengetahuan guru tentang Konsep dan Pedagogi dalam 

perencanaan  pembelajaran 
  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Pengetahuan guru tentang materi 
yang akan diajarkan, yang meliputi 
konsep dan struktur materi 
(kompetensi inti, kompetensi dasar 
dan indikator). 

    

2 Pengetahuan dan pemahaman guru 
tentang  urutan penyajian materi 
pembelajaran yang mempunyai 
hubungan prasyarat (prerequisite), 
yaitu materi sebelumnya harus 
dipelajari dahulu sebagai prasyarat 
untuk mempelajari materi 
berikutnya 

    

3 Pengetahuan dan pemahaman guru 
tentang pedagogi konten yang akan 
diajarkan, yang meliputi model, 
strategi, dan metode pembelajaran 
yang digunakan. 

    

 
1b. Pengetahuan dan pemahaman guru tentang 

karakteristik siswa 
 

No Aspek 1 2 3 4 

1 Pengetahuan dan pemahaman guru 
tentang perkembangan belajar siswa 

    

2 Pengetahuan dan pemahaman 
tentang proses belajar siswa 

    

3 Pengetahuan dan pemahaman guru  
tentang keterampilan, pengetahuan, 
dan kemampuan siswa 

    

4 Pengetahuan tentang minat dan 
latar belakang budaya siswa 
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5 Pengetahuan guru tentang siswa 
yang berkebutuhan khusus  

    

 
1c. Guru menyusun tujuan pembelajaran 

 

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menyusun tujuan 
pembelajaran sesuai dengan nilai, 
urutan dan keselarasan kegiatan 
pembelajaran. 

    

2 Guru menyusun tujuan 
pembelajaran yang mengacu pada 
apa yang akan dipelajari siswa, 
bukan apa yang akan lakukan siswa.  

    

3 Guru menyusun tujuan 
pembelajaran yang mencerminkan 
keseimbangan hasil pembelajaran, 
yaitu hasil pembelajaran ranah 
kognitif, afektif dan psikomotor. 

    

4 Guru menyusun tujuan 
pembelajaran berdasarkan 
kebutuhan belajar siswa yang 
beragam 

    

 
1d. Pengetahuan guru tentang penggunaan sumber belajar 

 

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menyiapkan sumber belajar  
yang digunakan di dalam kelas 

    

2 Guru menyiapkan sumber belajar 
untuk memperluas pengetahuan  
guru akan konten materi 
pembelajaran dan pengetahuan 
pedagogis guru 

    

3 Guru menyiapkan sumber belajar 
untuk siswa 
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1e. Guru merancang pembelajaran yang koheren 
  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menyusun kegiatan 
pembelajaran yang melibatkan 
partisipasi aktif siswa 

    

2 Guru menyusun  penggunaan 
sumber belajar dan media 
pembelajaran seperti penggunaan 
TIK dalam pembelajaran 

    

3 Guru mengatur kelompok belajar 
untuk mendukung pembelajaran 
siswa 

    

4 Guru menyusun struktur pelajaran 
yang jelas dan berurutan untuk 
memajukan pembelajaran siswa. 

    

 
1f. Guru merancang penilaian hasil belajar siswa 

 

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menyusun penilaian sesuai 
tujuan pembelajaran 

    

2 Kriteria dan standar penilaian 
didefinisikan dengan jelas 

    

3 Guru mendesain penilaian formatif     

4 Guru menjadikan hasil dari 
penilaian sebagai panduan 
perencanaan di masa mendatang 

    

 
 
DOMAIN 2 PENGELOLAAN KELAS 
 
Petunjuk: Rubrik ini menilai kinerja guru sertifikasi 
berdasarkan pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam 
kelas selama proses pembelajaran. Data diperoleh melalui 
observasi dan wawancara. 
2a. Guru menciptakan lingkungan belajar yang saling 
menghormati 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menciptakan interaksi dengan 
dengan siswa 

    

2 Guru menciptakan interaksi antar 
siswa 
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2b. Guru menciptakan budaya belajar dalam kelas  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menciptakan budaya belajar 
mengenai pentingnya  konten yang 
akan dipelajari dan  menyampaikan 
nilai pendidikan dari apa yang siswa 
pelajari. 

    

2 Guru menciptakan budaya belajar 
yang menumbuhkan harapan untuk 
belajar dan berprestasi siswa. 

    

3 Guru menciptakan budaya belajar 
dimana peserta didk bersedia 
mencurahkan energi untuk tugas 
yang ada, dan mereka merasa 
bangga dengan prestasi dan 
kemampuan mereka. 

    

 
2c. Guru mengelola prosedur kelas  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru membantu siswa untuk 
mengembangkan keterampilan 
bekerja dan kooperatif dalam 
kelompok atau mandiri, dengan 
sedikit pengawasan.  

    

2 Guru mampu mengelolah transisi 
kegiatan pembelajaran. 

    

 
2d. Guru mengelola perilaku siswa 

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menyampaikan harapan guru 
terhadap perilaku siswa/standar 
perilaku siswa 

    

2 Guru memantau perilaku siswa     

3 Guru memberikan respon terhadap 
pelanggaran yang dilakukan siswa 
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2e. Guru Guru mengorganisir penataan ruang kelas secara 
fisik 

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru mempertimbangkan 
keselamatan dan aksesibilitas fisik 
dalam ruang kelas seperti 
pengaturan baris meja dan kursi, 
papan tulis, dan pencahayaan 

    

2 Guru menata furnitur dan 
penggunaan sumber daya fisik 
dalam kelas 

    

 
 
DOMAIN 3 PENGAJARAN 
 
Petunjuk: Rubrik ini menilai kinerja guru sertifikasi 
berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam 
kelas. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. 
 
3a. Komunikasi guru dan siswa dalam pembelajaran 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dengan jelas kepada 
siswa  

    

2 Guru menjelaskan arah dan 
prosedur pembelajaran kepada siswa 
tentang apa yang harus lakukan 
selama pembelajaran.  

    

3 Guru menjelaskan konsep isi 
pelajaran kepada siswa 
menggunakan bahasa, analogi 
imajinatif dan metafora yang jelas. 

    

4 Guru menggunakan bahasa lisan 
dan tulisan yang tepat dan eskpresif. 

    

 
3b. Guru menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru memberikan pertanyaan 
berkualitas yang merangsang 
kemampuan berpikir kritis siswa. 

    

2 Guru menggunakan teknik diskusi 
yang menantang siswa untuk 
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memeriksa premis mereka, untuk 
membangun argumen logis, dan 
untuk mengkritik argumen orang 
lain. 

3 Guru terampil menggunakan 
berbagai teknik yang mendorong 
semua siswa untuk terlibat dalam 
diskusi. 

    

 
 
3c. Guru melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru melibatkan siswa dalam 
kegiatan pembelajaran dan 
penugasan 
 

    

2 Guru membentuk kelompok (kelas 
utuh, kelompok kecil, pasangan, 
individu)  
 

    

3 Guru melibatkan siswa dalam 
penggunaan sumber belajar dan 
media  pembelajaran 

    

 
3d. Guru menilai proses pembelajaran 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menyampaikan kriteria 
penilaian yang jelas kepada siswa.  

    

2 Guru memantau pembelajaran siswa     

3 Guru memberikan umpan balik 
kepada siswa. 

    

 
3e. Guru responsif (cepat tanggap) dalam pembelajaran  

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menyesuaikan kegiatan 
pembelajaran dengan perubahan 
situasi kelas 

    

2 Guru memberikan respon terhadap 
pertanyaan siswa.  

    

3 Guru membantu siswa yang 
mengalami kesulitan belajar 
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DOMAIN 4 TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL 
 
Petunjuk: Rubrik ini menilai kinerja guru sertifikasi 
berdasarkan tanggung jawab profesional guru diluar kegiatan 
pembelajaran di kelas. Data diperoleh melalui wawancara dan 
studi dokumen. 
 
4a. Guru merefleksikan pengajaran dengan melakukan 
evaluasi diri 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru melakukan evaluasi diri  
dengan merefleksikan praktik 
mengajar yang sudah dilakukan. 

    

2 Guru menggunakan hasil evaluasi 
diri untuk mempebaiki atau 
meningkatkan pengajaran 
selanjutnya  

    

 
4b. Guru membuat catatan proses pembelajaran yang akurat 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru membuat catatan penyelesaian 
tugas siswa, termasuk keberhasilan 
siswa dalam menyelesaikannya 

    

2 Guru membuat catatan kemajuan 
belajar siswa. 

    

3 Guru membuat catatan non-
instruksiona yang mencakup semua 
rincian kehidupan sekolah yang 
catatannya harus dijaga, terutama 
jika melibatkan uang. 

    

 
4c. Guru berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru memberikan informasi kepada 
orang tua/wali siswa tentang proses 
pembelajaran siswa 

    

2 Guru memberikan informasi kepada 
orang tua/wali siswa tentang 
perilaku dan  kemajuan belajar 
siswa. 
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4d. Guru berpartisipasi dalam komunitas profesional 
  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru menjaga hubungan kolegial 
profesional dengan rekan guru dan 
tenaga kependidikan. 

    

2 Guru berkontribusi dan 
berpartisipasi dalam komunitas 
profesional yang mendukung dan 
menghormati upaya anggotanya 
untuk memperbaiki praktik 
pengajaran, contoh MGMP dan KKG. 

    

3 Guru berkontribusi dan berinisiatif 
dalam program sekolah. 

    

4 Guru berkontribusi dan mendukung 
program sekolah dan kabupaten 
yang lebih besar yang dirancang 
untuk memperbaiki komunitas 
profesional 

    

 
4e. Guru mengembangkan profesi 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru meningkatkan pengetahuan 
konten dan keterampilan pedagogis. 

    

2 Guru secara aktif mengikuti jaringan 
kelompok yang memberikan 
dukungan dan umpan balik kolegial. 

    

3 Guru aktif dalam organisasi 
profesional untuk meningkatkan 
praktik pribadi dan kemampuan 
kepemimpinan, serta dukungan 
untuk rekan kerja. 

    

 
4e. Pengembangan Profesionalitas guru 

  

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru meningkatkan pengetahuan 
konten dan keterampilan pedagogis 
guru 

    

2 Guru bersikap terbuka dan 
menerima  masukan dari rekan-
rekan. 

    

3 Guru aktif dalam organisasi     
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profesional untuk meningkatkan 
praktik pribadi dan kemampuan 
kepemimpinan, serta dukungan 
untuk rekan kerja. 

 
4f. Guru menunjukkan profesionalitas  
 

No Aspek 1 2 3 4 

1 Guru berintegritas dan berperilaku 
etis 

    

2 Guru menempatkan siswa terlebih 
dahulu dalam semua pertimbangan 
praktik mereka. 

    

4 Guru mengambil keputusan 
profesioanl yang tepat. 

    

5 Guru mematuhi kebijakan dan 
prosedur yang telah ditetapkan 
sekolah maupun daerah. 
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Lampiran 4 

Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana bapak/ibu guru merencanakan 

dan mempersiapkan pembelajaran? 

2. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan Rencana Pelaksanaan  

Pembelajaran? 

3. Apakah perencanaan pembelajaran yang 

disusun sudah memperhatikan 

karakteristik siswa yang beragam? 

4. Bagaimanana menentukan model dan 

metode pembelajaran yang digunakan? 

5. Bagaimanana menentukan dengan 

penggunaan sumber belajar dan media 

pembelajaran di kelas? 

6. Bagaimana bapak/ibu guru menyusun 

urutan kegiatan pembelajaran? 

7. Bagaimana menyusun penilaian siswa? 

8. Bagaimana bapak/ibu guru mengelolah  

interaksi antar guru dengan siswa, dan 

interaksis siswa dengan siswa di kelas? 

9. Bagaimana bapak/ibu guru membangun 

budaya belajar  dalam kelas, berkaitan 

dengan pentingnya konten dan 
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menumbuhkan harapan siswa untuk 

berprestasi? 

10. Bagaimana guru mengelolah pembagian 

kelompok belajar dan transisi kegiatan 

pembelajaran di kelas? 

11. Bagaimana guru memantau dan memberi 

tanggapan terhadap perilaku siswa 

dikelas? 

12.  Apakah guru mengelolah pengaturan 

ruang kelas, agar siswa dapat belajar 

dengan nyaman? 

13. Bagaimana bapak/ibu guru melibatkan 

siswa dalam pembelajaran di kelas? 

14. Apakah cara guru melakukan refleksi diri 

atau evaluasi diri terhadap pembelajaran 

yang sudah dilakukan? 

15. Apakah bapak/ibu guru membuat catatan 

perkembangan pembelajaran siswa yang 

akurat? 

16. Bagaimana komunikasi bapak/ibu guru 

dengan orang tua/wali siswa? 

17. Bagaimana komunikasi  atau hubungan 

kolegial guru dengan rekan guru dan 

tenaga kependidikan di sekolah? 

18. Bagaimana partisipasi guru dalam 
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komuitas profesional? 

19. Bagaimana keterlibatan guru dalam 

program yang diadakan sekolah? 

20. Bagaimana guru melakukan 

pengembangan kompetensi pedagogik dan 

profesional? 
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Lampiran 5 

Hasil Observasi 

Nama Guru : SP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi : Matriks 
Tanggal :02 November 2017 
Jam : 09.00-10.30 WITA 
Tempat Observasi : XII IPS 2 
Kegiatan Observasi : Pembelajaran di Kelas 

Transkrip 
Observasi 

Pada tanggal 02 November 2017, jam ke 3-4 
(09.00-10.30 WITA) peneliti melakukan observasi 
pembelajaran Matematika di kelas XII IPS 2 SMA 
Negeri 1 Waingapu untuk mengamati domain 
pengelolaan kelas dan proses pembelajaran. 
Urutan kegiatan pembelajaran di kelas ini 
sebagai berikut.  

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam. 

 Guru mengecek kelengkapan kehadiran 
peserta didik 

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
mengajukan pertanyaan yang relevan 
dengan materi yang akan dipelajari  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
b. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan konsep materi yang 
dipelajari 

 Guru memberikan latihan soal kepada 
siswa 

 Guru meminta siswa untuk menuliskan 
hasil pekerjaannya di papan tulis 
(menunjuk beberapa siswa) 

 Guru memberikan apresiasi terhadap hasil 
pekerjaan siswa berupa penambahan poin. 

 Guru membentuk kelompok siswa untuk 
mengerjakan tugas kelompok, yang dibagi 
berdasarkan baris tempat duduk (1 
kelompok 4 orang). Namun, soal yang 
dikerjakan oleh masing-masing kelompok 
berbeda-beda. 

 Guru meminta setiap kelompok untuk 
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menuliskan hasil pekerjaan kelompoknya 
di papan tulis. 

c. Kegiatan Penutup 

 Guru meminta siswa untuk menarik 
kesimpulan dari materi yang telah 
dipelajari siswa  

 Memberikan tugas untuk pertemuan 
minggu depan, yaitu tugas kelompok (1 
kelompok 2 orang) 

Tanggapan 
Peneliti 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 
pembelajaran tersebut, tanggapan peneliti 
sebagai berikut: 
a. Perencanaan dan Persiapan 

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
mengajukan pertanyaan yang relevan dengan 
materi yang akan dipelajari 

 Guru mampu menjelaskan konsep materi yang 
diajarkan dengan baik. 

 Guru mengenal semua siswa dikelas 
 
b. Pengelolaan kelas 

 Interaksi guru dengan siswa menunjukkan 
kepedulian  guru pada siswa yang berlaku 
secara umum sesuai dengan usia dan budaya 
dari para siswa. Hal ini terlihat selama proses 
pembelajaran mulai dari kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 
penutup, yaitu komunikasi guru dan siswa  di 
kelas,  bagaimana guru merespon pelanggaran 
yang dilakukan siswa yang masuk terlambat di 
kelas, serta memantau perilaku siswa selama 
pembelajaran. Selain itu siswa juga 
menunjukkan rasa hormatnya pada guru. Hal 
ini terlihat selama proses pembelajaran siswa 
berinteraksi dengan bahasa yang sopan dengan 
guru. 

 Interaksi antar siswa menunjukkan interaksi 
yang biasa saja. Namun guru belum mengelola 
interaksi antar siswa, karena selama 
pembelajaran terlihat ada beberapa siswa yang 
berkomunikasi dengan bahasa yang tidak 
sopan.  

 Pengelolaan kelompok belajar siswa dalam 
mengerjakan tugas kelompok terorganisasi 
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dengan baik, dan sebagian besar siswa aktif 
terlibat dalam pembelajaran meski  tanpa 
pengawasan oleh guru. 

 Transisi  aktivitas pembelajaran berjalan 
lancar, karena guru sangat tegas dalam 
memberikan batas waktu pada siswa untuk 
mengerjakan tugas kelompok dan beralih pada 
aktivitas lainnya, sehingga tidak membuang-
buang waktu. 

 Guru mengelolah  tata letak ruang kelas seperti 
mengatur posisi tempat duduk siswa dan 
mempertimbangkan pencahayaan agar siswa 
dapat belajar dengan nyaman dikelas. 

 Guru terampil menggunakan furnitur kelas 
seperti papan absen dan papan tulis dalam 
kegiatan pemebalajaran. 

c. Proses pembelajaran 

 Guru sudah menyampaikan tujuan 
pembelajaran, namun haya secara terbatas 
pada tujuan pembelajaran dalam artian sempit. 
Artinya tujuan pembelajaran yang disampaikan 
guru baru sebatas siswa dapat mendefinisikan 
materi yang dipelajari, namun tidak 
menyampaikan tujuan yang lebih luas dari 
materi tersebut. 

 Guru tidak menjelaskan arah dan prosedur 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

 Guru menjelaskan konsep  menggunakan 
bahasa lisan dan tertulis dengan benar dan 
sesuai dengan bahasa indonesia yang baik dan 
benar. Guru menggunakan kosakata yang tepat 
dan sesuai dengan pemahaman siswa. 

 Guru menjelaskan konsep materi yang 
diajarkan dengan jelas dan sesuai dan dapat 
dihubungkan dengan pengetahuan dan 
pengalaman praktis siswa. 

 Guru menggunakan teknik tanya jawab yang 
baik dengan siswa  dan pertanyaan yang 
diutarakan guru  berkualitas. Waktu yang 
cukup disediakan bagi siswa untuk merespon.  

 Guru hanya melibatkan partisipasi beberapa 
siswa untuk maju menuliskan hasil 
pekerjaannya, untuk menghemat waktu. 

 Guru memonitor kemajuan setiap kelompok 
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Nama Guru : NH 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Materi                 : will, be going to 
Tanggal : 07 November 2017 
Jam : 07.30-09.00 WITA 
Tempat Observasi : X IPS 
Kegiatan Observasi        : Pembelajaran di Kelas 

dengan baik 

 Guru memberikan umpan balik kepada siswa  
dengan baik/ 

 Guru juga menilai proses pembelajaran 
beberapa siswa yang maju menuliskan hasil 
pekerjannya di papan, dengan memberikan 
poin. 

Transkrip 
Observasi 

Pada tanggal 07 November 2017, jam ke 1-2 
(07.30-09.00 WITA) peneliti melakukan observasi 
pembelajaran Bahasa Inggris di kelas XI IPS SMA 
Negeri 1 Waingapu untuk mengamati domain 
pengelolaan kelas dan proses pembelajaran. 
Urutan kegiatan pembelajaran di kelas ini 
sebagai berikut.  

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam. 

 Guru meminta salah satu siswa untuk 
memimpin doa sebelum pembelajaran 
dimulai 

 Guru mengecek kelengkapan kehadiran 
peserta didik 

 Guru melakukan apersepsi, dengan 
memberikan pertanyaan mengenai materi 
sebelumnya. 

 Guru mengetahui kemampuan belajar 
siswa. 

b. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan konsep 

 Guru membagi kelompok belajar siswa 
untuk mengerjakan tugas kelompok. 

 Guru meminta siswa untuk menyajikan 
hasil pekerjaan kelompoknya di tabel yang 
sudah disediakan guru di papan tulis. 

 Guru menjelaskan konsep yang belum 
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dipahami siswa. 
c. Kegiatan Penutup 

 Guru meminta siswa untuk mengambil 
kesimpulan dari materi yang telah dipelajari 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 
pembeljaran siswa 

 Ada penugasan 

 Doa Penutup 
 

Tanggapan 
Peneliti 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 
pembelajaran tersebut, tanggapan peneliti 
sebagai berikut: 
a. Perencanaan dan Persiapan 

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
mengajukan pertanyaan yang relevan 
dengan materi yang akan dipelajari 

 Guru mampu menjelaskan konsep materi 
yang diajarkan dengan baik. 

 Guru mengenal nama-nama siswa dikelas 

 Guru mengetahui kemampuan belajar siswa 
lewat soal-soal yang tanyakan. 

b. Pengelolaan Kelas 

 Guru dan dan siswa beriteraksi dengan 
baik, dimana guru ramah kepada siswa dan 
siswa bersikap sopan terhadap guru. 
Namun guru kurang memantau perilaku 
siswa atau hanya beberapa siswa saja yang 
terpantau oleh guru, karena ada beberapa 
kelompok siswa yang tidak memperhatikan 
pembelajaran dan berbincang dengan 
temannya saat guru menjelaskan materi. 
Selain itu interaksi antar siswa umumnya 
biasa saja, meskipun ada salah satu siswa 
yang menggunakan bahasa tidak sopan 
saat memanggil temannya. 

 Guru cukup baik mengelolah kelompok  
belajar siswa, karena beberapa siswa-siswa 
aktif dalam diskusi meski tanpa 
pengawasan oleh guru. Sedangkan siswa-
siswa lainnya sibuk sendiri berbincang 
dengan temannya saat guru tidak 
mengawasi. 

 Guru mengelolah  transisi kegiatan dalam 
pembelajaran dengan baik, karena  transisi  
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kegiatan dari kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti, dan penutup berjalan lancar, 
dan hanya sedikit kehilangan waktu 
pembelajaran saat diskusi kelompok yang 
agak lama. 

 Guru cukup baik merespon pelanggaran 
yang dilakukan siswa. 

 Guru terampil menggunakan sumber daya 
fisik pembelajaran, seperti papan tulis.. 

c. Proses Pembelajaran 

 Guru tidak menyampaikan tujuan 
pembelajaran kepada siswa. 

 Guru tidak menjelaskan arah dan prosedur 
pembelajaran kepada siswa. 

 Guru menjelaskan konsep yang diajarkan 
dengan jelas, sesuai dan dapat 
dihubungkan dengan pengetahuan dan 
pengalaman praktis siswa. 

 Dalam pembelajaran guru menggunakan 
bahasa tulis dan bahasa lisan dengan baik 
dalam menyampaikan materi. 

 Teknik diskusi yang digunakan guru baik, 
karena guru menciptakan diskusi di antara 
siswa, dan mengambil bagian disaat yang 
tepat untuk memperjelas konsep dan 
menengahi diskusi siswa. Selain itu  
pertanyaan yang diutarakan guru  juga 
berkualitas. 

 Namun dalam diskusi, hanya beberapa 
siswa mendominasi diskusi. 

 Kegiatan pembelajaran dan penugasan yang 
diberikan guru cukup baik, karena sesuai 
dengan perkembangan belajar siswa, dan 
siswa terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, 
meskipun tidak semua siswa yang terlibat 
aktif. 

 Guru memonitor kemajuan setiap kelompok 
dengan baik. 

 Guru memberikan umpan balik kepada 
siswa  dan umpan balik yang diberikan 
tepat, konsisten dan berkualitas. 

 Guru merespon pertanyaan siswa dengan 
baik. 
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Nama Guru : MW 
Mata Pelajaran : Kimia 
Materi : Radioaktif 
Tanggal : 07 November 2017 
Jam : 12.20-13.50 WITA 
Tempat Observasi : XII IPA 
Kegiatan Observasi : Pembelajaran di Kelas 

Transkrip 
Observasi 

Pada tanggal 07 November 2017, jam ke 7-8 
(12.20-13.50 WITA) peneliti melakukan observasi 
pembelajaran Kimia di kelas XII IPA SMA Negeri 1 
Waingapu untuk mengamati domain pengelolaan 
kelas dan proses pembelajaran. Urutan kegiatan 
pembelajaran di kelas ini sebagai berikut.  
a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam. 

 Guru mengecek kelengkapan kehadiran 
peserta didik 

 Guru meminta siswa untuk menyiapkan 
materi yang akan dipelajari dengan 
membuka buku teks milik siswa 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaikan tingkat kesulitan 
materi yang akan dipelajari 

b.Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan konsep materi yang 
dipelajari 

 Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
latihan soal secara individu 

 Guru meminta siswa yang bersedia untuk 
mengerjakan soal latihan tersebut di papan 
tulis 

 Guru dan siswa berdiskusi mengenai soal 
yang tidak jelas dan bersama-sama 
memecahkan masalah, dan pada akhirnya 
guru menjelaskan dan mengoreksi kesalahan 
konsep pada soal tersebut. 

c.Kegiatan Penutup 

 Guru membagikan LKS kepada siswa. 

Tanggapan 
Peneliti 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 
pembelajaran tersebut, tanggapan peneliti 
sebagai berikut: 
a. Perencanaan dan Persiapan 

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
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mengajukan pertanyaan yang relevan 
dengan materi yang akan dipelajari 

 Guru mampu menjelaskan konsep materi 
yang diajarkan dengan baik. 

 Guru mengenal nama-nama siswa dikelas 

 Guru mengetahui kemampuan belajar siswa 
lewat soal-soal yang tanyakan. 

b. Pengelolaan Kelas 

 Guru dan dan siswa beriteraksi dengan baik, 
dimana guru ramah kepada siswa dan siswa 
bersikap sopan terhadap guru. Namun, 
interaksi antar  siswa terkesan biasa saja, 
artinya tidak menujukkan sikap yang tidak 
sopan atau saling mengejek. 

 Guru mengkomunikasikan tentang 
pentingnya materi yang akan dipelajari 
kepada siswa dengan baik dan siswa juga 
menunjukkan ketertarikan dengan materi 
tersebut. 

 Hanya beberapa siswa yang menunjukkan 
harapan yang tinggi terhadap aktivitas 
pembelajaran dan penugasan.  

 Siswa terlihat bertanggungjawab mengerjakan 
tugasnya, tetapi hanya sedikit yang 
mementingkan kualitas.  

 Guru tidak merespon pelanggaran siswa 
dengan baik, karena ketika ada siswa yang 
masuk kelas tanpa memberi salam dan keluar 
lagi tanpa pamit (karena sedang mengikuti 
kegiatan lain) guru tidak memberi teguran. 

 .Transisi kegiatan dalam pembelajaran 
berjalan baik. 

 Pemantauan perilaku siswa oleh guru cukup 
baik, karena guru umumnya menyadari  dan 
memantau perilaku siswa, tetapi hanya 
beberapa siswa saja yang terpantau oleh guru, 
karena beberapa siswa yang berada di leretan 
belakang ada yang tidak memperhatikan 
pelajaran. 

 Guru terampil menggunakan sumber daya 
fisik pembelajaran, seperti papan tulis. 

c. Proses Pembelajaran 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
dengan baik, termasuk tujuan pembelajaran 
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yang lebih luas, dimana siswa diharapkan 
mampu memahami, mensintesis dan 
menganalisa materi yang dipelajari. 

 Guru menjelaskan arah dan prosedur 
pembelajaran dengan baik, dan siswa 
memahaminya. 

 Penjelasan guru tentang konsep yang 
diajarkan menggunakan bahasa dan analogi 
imajinatif yang dapat dihubungkan dengan 
pengetahuan dan pengalaman siswa. Siswa 
juga berkontribusi menjelaskan konsep yang 
mereka pahami kepada  rekan-rekan mereka. 

 Bahasa lisan dan tertulis yang digunakan 
guru jelas dan sesuai dengan pemahaman 
siswa. 

 Pertanyaan yang diutarakan guru  
berkualitas dan waktu yang cukup 
disediakan bagi siswa untuk merespon. 

 Kegiatan belajar dan penugasan yang 
diberikan guru baik, karena sesuai dengan 
perkembangan belajar siswa, dan hampir 
semua siswa  terlibat aktif dalam 
mengeksplorasi konsep 

 Guru menggunakan media pembelajaran 
berupa PPT. 

 Guru  memonitor kemajuan pembelajaran 
siswa secara keseluruhan. 

 Guru memberikan umpan balik kepada siswa  
dengan baik. 

 Guru menjawab pertanyaan siswa dengan 
baik. 

 



132 
 

Nama Guru : RB 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Materi : Teks Eksplanasi 
Tanggal : 08 November 2017 
Jam : 09.00-10.30 WITA 
Tempat Observasi : XI IPA 
Kegiatan Observasi : Pembelajaran di Kelas 

Transkrip 
Observasi 

Pada tanggal 08 November 2017, jam ke 3-4 
(09.00-10.30 WITA) peneliti melakukan observasi 
pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XI IPA 
SMA Negeri 1 Waingapu untuk mengamati domain 
pengelolaan kelas dan proses pembelajaran. 
Urutan kegiatan pembelajaran di kelas ini sebagai 
berikut.  
a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru meminta salah satu siswa untuk 
memimpin doa sebelum pembelajaran 
dimulai 

 Guru mengecek kelengkapan kehadiran 
peserta didik 

 Guru melakukan apersepsi materi 
sebelumnya 

 Guru menyampailan tujuan pembelajaran 

 Guru menjelaskan alur prosedur 
pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

 Guru menyampaikan konsep materi yang 
dipelajari 

 Guru memberikan tugas individu kepada 
siswa untuk memberikan tanggapan 
terhadap masalah yang ada di buku teks 
siswa selama 5 menit. 

 Guru meminta masing-masing siswa untuk 
menyampaikan pendapatnya secara lisan, 
lalu saling menanggapi pendapat temannya. 

 Guru meminta siswa untuk mengambil 
kesimpulan dari masalah-masalah yang 
sudah ditanggapi siswa. 

 Guru menjelaskan nilai-nilai yang harus 
dimiliki siswa setelah mempelajari materi 
tersebut 

c. Kegiatan Penutup 

 Guru meminta siswa untuk menarik 
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kesimpulan dari materi yang sudah 
dipelajari 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 
pembelajaran siswa 

 Guru memberikan penugasan untuk 
pertemuan berikutnya. 

 

Tanggapan 
Peneliti 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 
pembelajaran tersebut, tanggapan peneliti sebagai 
berikut: 
a. Perencanaan dan Persiapan 

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
mengajukan pertanyaan yang relevan 
dengan materi yang akan dipelajari 

 Guru mampu menjelaskan konsep materi 
yang diajarkan dengan baik. 

 Guru mengenal nama-nama siswa dikelas 

 Guru mengetahui kemampuan belajar siswa 
lewat soal-soal yang tanyakan. 

 
b. Pengelolaan Kelas 

 Guru dan dan siswa beriteraksi dengan baik, 
dimana guru ramah kepada siswa dan siswa 
bersikap sopan terhadap guru. Namun itu 
interaksi antar  siswa terlihat biasa saja. 

 Guru menyampaikan pentingnya materi 
yang akan dipelajar dengan antusias, dan 
siswa juga menunjukkan ketertarikan 
terhadap materi tersebut. 

 Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
tugas yang hasilnya  berkualitas tinggi dan 
siswa menunjukkan antusias dalam 
mengerjakan tugasnya. 

 Guru mengelola transisi  kegiatan 
pembelajaran pembelajaran dengan baik 
sehingga tujuan pembelajaran dapat 
tercapai. 

 Guru memantau perilaku siswa dengan 
sangat baik. Guru menyadari, waspada dan 
memantau  perilaku siswa dan melakukan 
tindakan pencegahan. Guru juga meminta 
bantuan  siswa lain untuk memantau 
perilakuknya sendiri dan dan perilaku 
rekan-rekan mereka, dengan  mengoreksi 
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satu sama lain dengan penuh rasa hormat. 

 Guru merespon pelanggaran siswa dengan 
baik, karena saat ada salah satu orang siswa 
yang membuat keributan di kelas, guru 
menegurnya dengan tegas. 

 Guru terampil menggunakan sumber daya 
fisik pembelajaran, seperti papan tuli 
 

c. Proses Pembelajaran 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
kepada siswa dengan baik. 

 Guru menjelaskan arah dan prosedur 
pembelajaran dengan baik. 

 Penjelasan guru tentang konsep yang 
diajarkan jelas dan sesuai dan dapat 
dihubungkan dengan pengetahuan dan 
pengalaman siswa. 

 Guru menggunakan bahasa lisan dan 
tertulis dengan sangat baik guru benar dan 
sesuai dengan bahasa indonesia yang baik 
dan benar dan menggunakan  kosakata yang 
tepat dan sesuai dengan pemahaman siswa. 

 Pertanyaan yang diajukan guru berkualitas, 
dengan waktu yang cukup bagi siswa untuk 
merespon. 

 Cara guru melibatkan partisipasi siswa 
cukup baik, karena  guru mencoba untuk 
melibatkan semua siswa dalam diskusi, 
namun tidak sepenuhnya berhasil, karena 
hanya beberapa siswa yang aktif. 

 Kegiatan belajar dan penugasan sesuai 
dengan perkembangan belajar siswa, dan 
semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan 
tersebut.  

 Guru memberikan umpan balik kepada 
siswa  dan umpan balik yang diberikan 
tepat,konsisten dan berkualitas. 

 Guru berhasil merespon dan menjawab 
pertanyaan siswa. 
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Nama Guru : JK 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Materi :Kerajaan Hindu di Indonesia 
Tanggal : 09 November 2017 
Jam : 07.30-09.00 WITA 
Tempat Observasi : X MIPA 6 
Kegiatan Observasi : Pembelajaran di Kelas 
 

Transkrip 
Observasi 

Pada tanggal 09 November 2017, jam ke 3-4 
(09.00-10.30 WITA) peneliti melakukan observasi 
pembelajaran Sejarah di kelas X MIPA 6 SMA 
Negeri 1 Waingapu untuk mengamati domain 
pengelolaan kelas dan proses pembelajaran. 
Urutan kegiatan pembelajaran di kelas ini sebagai 
berikut.  
a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengecek kelengkapan kehadiran 
peserta didik  

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
mengajukan  
   pertanyaan yang relevan dengan materi 
yang akan  
   dipelajari  

b. Kegiatan Inti 

 Guru meminta siswa untuk menyampaikan 
pengetahuan dan pemahaman siswa 
tentang salah satu kerajaan di Indonesia, 
karena setiap siswa sudah mendapatkan 
tugas masing-masing untuk 
mendeskripsikan tentang kerajaan-kerajaan 
di Indonesia dalam sejarah. 

 Beberapa siswa maju dan menyampaikan 
pengetahuan dan pemahamannya 

 Guru meminta siswa lain untuk 
menanggapi dan memberi pertanyaan. 

 Guru menilai setiap penampilan siswa yang 
maju menyampaikan pengetahuan dan 
pemahamannya. 

 Setelah siswa selesai menyampaikan, guru 
menjelaskan lagi apabila terdapat 
ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dari 
penjelasan siswa yang maju tersebut. Guru 
berusaha menyamakan persepsi siswa.  

c. Kegiatan Penutup 
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 Guru bersama siswa menarik kesimpulan 
dari pembelajaran yang telah dilakukan 

 Guru mengingatkan siswa tentang tugas 
untuk pertemuan berikutnya. 

Tanggapan 
Peneliti 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 
pembelajaran tersebut, tanggapan peneliti sebagai 
berikut: 
a. Perencanaan dan Persiapan 

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
mengajukan pertanyaan yang relevan 
dengan materi yang akan dipelajari 

 Guru mampu menjelaskan konsep materi 
yang diajarkan dengan baik. 

 Guru mengenal nama-nama siswa dikelas 

 Guru mengetahui kemampuan belajar siswa 
lewat soal-soal yang tanyakan. 

 
b. Pengelolaan Kelas 

 Guru dan dan siswa beriteraksi dengan 
baik, dimana guru ramah kepada siswa 
dan siswa bersikap sopan terhadap guru. 
Namun itu interaksi antar  siswa terlihat 
biasa saja. 

 Guru menyampaikan kepada  siswa 
tentang pentingnya materi yang dipelajari, 
namun siswa terkesan tidak memiliki 
ketertarikan karena saat disuruh maju 
oleh guru untuk menyampaikan materi 
yang menjadi tugasnya untu 
dipresentasikan, hampir semua siswa 
tidak siap. Hanya beberapa siswa yamg 
maju, namun membutuhkan waktu yang 
agak lama sehingga siswa maju. Hal ini 
juga menunjukkan bahwa siswa 
menunjukkan harapan yang sederhana 
terhadap, aktivitas pembelajaran dan 
penugasan yang mereka lakukan. Selain 
itu respon siswa tersebut menunjukkan 
bahwa siswa hanya menunjukkan sedikit 
kebanggaan terhadap tugas mereka. 
Mereka tampaknya termotivasi oleh 
keinginan untuk menyelesaikan tugas 
daripada mengerjakan tugas yang 
berkualitas. 
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 Pengelolaan transisi kegiatan dalam 
pembelajaran oleh guru cukup baik, 
meskipun akibat terlalu lama menunggu 
siswa yang mau maju untuk menjelaskan 
materi yang menjadi tugasnya, ada banyak 
waktu yang terbuang.  

 Guru cukup baik memantau perilaku 
siswa saat pembelajaran, karena guru 
umumnya menyadari  dan memantau 
perilaku siswa, tetapi hanya beberapa 
siswa saja yang terpantau oleh guru. Siswa 
memantau siswa secara umum, namun 
tidak menyadari kalau siswa yang duduk 
di baris belakang tidak memperhatikan 
pembelajaran dan siswa bercerita dengan 
temannya, bahkan ada yang tidur. 

 Guru merespon pelanggaran siswa dengan 
baik, karena disaat siswa mulai rebut, 
guru menegur dengan tegas. 

 Guru terampil menggunakan sumber daya 
fisik pembelajaran, seperti papan tulis. 

c. Proses Pembelajaran 

 Guru tidak menyampaikan tujuan 
pembelajaran kepada siswa 

 Guru tidak menjelaskan alur prosedur 
kegiatan pembelajaran. 

 Guru menjelaskan konsep materi yang 
diajarkan dengan jelas, sesuai dan dapat 
dihubungkan dengan pengetahuan dan 
pengalaman siswa. 

 Guru menggunakan bahasa lisan dan 
tulisan yang baik dan jelas. 

 Pertanyaan yang diutarakan guru  
berkualitas, dan waktu yang cukup 
disediakan bagi siswa untuk merespon. 

 Guru menciptakan diskusi di antara siswa, 
dan mengambil bagian disaat yang tepat. 

 Cara guru melibatkan partisipasi siswa 
cukup baik, karena  guru mencoba untuk 
melibatkan semua siswa dalam diskusi, 
namun tidak sepenuhnya berhasil, karena 
hanya beberapa siswa yang aktif. 

 Kegiatan pembelajaran dan penugasan 
yang diberikan guru cukup baik, karena  
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Nama Guru : WP 
Mata Pelajaran : Sosiologi 
Tanggal : 10 November 2017 
Jam : 10.50-11.35 WITA 
Tempat Observasi : X1 IPA 
Kegiatan Observasi : Pembelajaran di Kelas 

kegiatan belajar dan penugasan yang 
diberikan sesuai dengan perkembangan 
belajar siswa, tetapi tidak semua siswa 
terlibat. 

 Pemantauan proses pembelajaran yang 
dilakukan guru cukup baik, karena guru 
hanya memotir kemajuan kelas secara 
keseluruhan. 

 Guru meberikan umpan balik pada siswa 
dengan baik. 

 Guru berhasil mengakomodasi pertanyaan 
siswa. 

Transkrip 
Observasi 

Pada tanggal 10 November 2017, jam ke 4-5 
(10.05-11.35) WITA) peneliti melakukan observasi 
pembelajaran Sosiologi di kelas X IPS SMA Negeri 
1 Waingapu untuk mengamati domain 
pengelolaan kelas dan proses pembelajaran. 
Urutan kegiatan pembelajaran di kelas ini sebagai 
berikut.  
a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengecek kelengkapan kehadiran 
peserta didik  

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
mengajukan pertanyaan yang relevan 
dengan materi yang akan  

   dipelajari. 
b. Kegiatan Inti 

 Guru sedikit menjelaskan konsep materi 
yang dipelajari 

 Guru meminta kelompok siswa (1 kelompok 
2 orang) untuk menyampaikan topik yang 
menjadi bahan diskusi setiap kelompok di 
depan kelas. 

 Guru meminta siswa lain untuk memberi 
pertanyaan pada kelompok. 
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 Dalam diskusi tersebut, guru menjadi 
fasilitator, memancing siswa untuk 
menyampaikan argumennya. 

 Setelah kelompok selesai menyampaikan, 
guru kembali menjelaskan konsep tersebut 
sehingga siswa memiliki persepsi yang sama 
dan agar siswa tidak menerima konsep yang 
salah. 

 Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
uji kompetensi yang ada pada buku teks 
siswa, lalu kemudian dikumpulkan. 

c. Kegiatan Penutup 

 Guru bersama siswa menarik kesimpulan  
kesimpulan dari pembelajaran yang telah 
dilakukan 

 Guru mengingatkan kelompok yang akan 
presentasi pada pertemuan berikutnya. 

Tanggapan  
Peneliti 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 
pembelajaran tersebut, tanggapan peneliti sebagai 
berikut: 
 
a. Perencanaan dan Persiapan 

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
mengajukan pertanyaan yang relevan 
dengan materi yang akan dipelajari 

 Guru mampu menjelaskan konsep materi 
yang diajarkan dengan baik. 

 Guru mengenal nama-nama siswa dikelas 

 Guru mengetahui kemampuan belajar siswa 
lewat soal-soal yang tanyakan. 

 
b. Pengelolaan Kelas 

 Guru dan dan siswa beriteraksi dengan 
baik, dimana guru ramah kepada siswa 
dan siswa bersikap sopan terhadap guru. 
Namun itu interaksi antar  siswa terlihat 
biasa saja. 

 Guru menyampaikan pentingnya materi 
yang akan dipelajar dengan antusias, dan 
siswa juga menunjukkan ketertarikan 
terhadap materi tersebut. 

 Beberapa siswa menunjukkan harapan 
yang tinggi terhadap  hasil pembelajaran, 
aktivitas pembelajaran, tugas, dan 
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interaksi kelas yang mereka lakukan. 

 Siswa bertanggungjawab mengerjakan 
tugasnya, tetapi hanya sedikit 
mementingkan kualitas, karena saat 
menyampaikan tugas kelompok mereka di 
depan, ada kelompok yang tidak siap dan 
tidak bias menjawab pertanyaan 
temannya. 

 Guru mengelolah transisi kegiatan 
pembelajaran dengan baik, karena 
aktivitas pembelajaran berjalan lancar. 

 Guru memantau perilaku siswa dengan 
cukup baik, karena guru umumnya 
menyadari  dan memantau perilaku siswa, 
tetapi hanya beberapa siswa saja yang 
terpantau oleh guru, apalagi siswa-siswa 
dileretan belakang banyak yang tidak 
fokus dengan pelajaran. 

 Guru merespon pelanggaran siswa cukup 
baik, karena ketika ada siswa yang 
terlambat masuk kelas, guru hanya 
menanyakan alasan terlambat, dan tidak 
memberi teguran yang tegas.  

 Guru terampil menggunakan sumber daya 
fisik pembelajaran, seperti papan tulis. 
 

c. Proses Pembelajaran 

 Guru tidak menyampaikan  tujuan 
pembelajaran kepada siswa secara jelas. 

 Guru tidak menjelaskan arah dan 
prosedur pembelajaran. 

 Penjelasan guru tentang konsep yang 
diajarkan menggunakan bahasa dan 
analogi imajinatif yang dapat dihubungkan 
dengan pengetahuan dan pengalaman 
siswa. Siswa juga berkontribusi 
menjelaskan konsep yang mereka pahami 
kepada  rekan-rekan mereka. 

 Guru menggunakan bahasa lisan dan 
tulisan yang baik dan jelas. 

 Pertanyaan yang diutarakan guru  
berkualitas. Waktu yang cukup disediakan 
bagi siswa untuk merespon. 

 Guru menciptakan diskusi di antara siswa, 
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Nama Guru : NK 
Mata Pelajaran : Biologi 
Tanggal : 23 November 2017 
Jam : 07.30-09.00 
Tempat Observasi : XI IPA 2 
Kegiatan Observasi : Pembelajaran di Kelas 
 

dan mengambil bagian disaat yang tepat. 

 Guru mencoba untuk melibatkan semua 
siswa dalam diskusi, namun beberapa 
siswa yang aktif. 

 Kegiatan belajar dan penugasan yang 
diberikan guru sesuai dengan 
perkembangan belajar siswa, dan siswa 
terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, 
meskipun tidak semua siswa yang terlibat. 

 Guru memberikan umpan balik kepada 
siswa  dan umpan balik yang diberikan 
tepat,konsisten dan berkualitas. 

Transkrip 
Observasi 

Pada tanggal 23 November 2017, jam ke 1-2 
(07.30-09.00) WITA) peneliti melakukan observasi 
pembelajaran Sosiologi di kelas XI IPA 2 SMA 
Negeri 1 Waingapu untuk mengamati domain 
pengelolaan kelas dan proses pembelajaran. 
Urutan kegiatan pembelajaran di kelas ini 
sebagai berikut.  

a.Kegiatan Pendahuluan 

 Pengaturan kelas kurang lebih 10 menit 

 Berdoa 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

 Apersepsi materi pertemuan sebelumnya. 
b. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan konsep materi yang 
dipelajari dengan cara interaktif 
menggunakan teknik tanya jawab. 

 Siswa melakukan diskusi selama 30 
menit 

 Masing-masing kelompok –kelompok 
belajar mempresentasikan hasil 
diskusinya, namun karena waktu yang 
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tidak cukup  maka hanya 3 kelompok 
yang presentasi 

c. Kegiatan Penutup. 

 Guru bersama siswa menarik kesimpulan 

 Post Test.  

Tanggapan 
Pengamatan 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 
pembelajaran tersebut, tanggapan peneliti 
sebagai berikut: 
a. Perencanaan dan Persiapan 

 Guru melakukan apersepsi dengan  dengan 
mengajukan pertanyaan yang relevan 
dengan materi yang akan dipelajari 

 Guru mampu menjelaskan konsep materi 
yang diajarkan dengan baik. 

 Guru mengenal nama-nama siswa dikelas 

 Guru mengetahui kemampuan belajar 
setiap siswa. 

b. Pengelolaan Kelas 

 Guru dan dan siswa beriteraksi dengan 
baik, dimana guru ramah kepada siswa 
dan siswa bersikap sopan terhadap guru. 
Namun itu interaksi antar  siswa terlihat 
biasa saja. 

 Guru menyampaikan antusiasme nyata 
kepada siswa terhadap konten yang akan 
dipelajari dengan baik dan siswa juga 
menunjukkan ketertarikan terhadap 
materi tersebut. 

 Semua siswa menunjukkan harapan yang 
tinggi terhadap  aktivitas pembelajaran 
dan tugas yang mereka kerjakan. 

 Siswa menunjukkan kebanggaan dan 
antusias dalam mengerjakan tugasnya, 
meskipun hal itu dilakukan karena 
adanya desakan dari guru. 

 Kelompok belajar terorganisasi dengan 
baik, dan sebagian besar siswa aktif 
terlibat berdiskusi meski  tanpa 
pengawasan oleh guru. 

 Transisi  aktivitas pembelajaran lancar, 
dan hanya sedikit kehilangan waktu 
pembelajaran, saat pembagian kelompok. 

 Guru umumnya menyadari  dan 
memantau perilaku siswa, tetapi hanya 
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beberapa siswa saja yang terpantau oleh 
guru. 

 Guru merespon pelanggaran siswa 
dengan baik, yaitu guru memberi teguran 
yang tegas saat ada siswa yang tidak 
serius alam pembelajaran. 

 Tata letak ruang kelas aman, dan siswa 
sendiri memastikan rekannya 
memperoleh akses yang sama atau 
merasa nyaman dengan ruang kelas. 

 Guru terampil menggunakan sumber 
daya fisik pembelajaran, seperti papan 
tulis dan menata furniture kelas sebagai 
sumber daya untuk kegiatan belajar, 
yaitu penggunaan LCD untuk 
menampilkan PPT. 

c. Proses Pembelajaran 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
kepada siswa, dalam makna pembelajaran 
yang lebih luas, dan menghubungkan 
tujuan pembelajaran dengan kepentingan 
atau kebutuhan siswa. 

 Guru menjelaskan arah dan prosedur 
pembelajaran dengan baik. 

 Penjelasan guru tentang konsep yang 
diajarkan menggunakan bahasa dan 
analogi imajinatif yang dapat 
dihubungkan dengan pengetahuan dan 
pengalaman siswa. Siswa juga 
berkontribusi menjelaskan konsep yang 
mereka pahami kepada  rekan-rekan 
mereka. 

 Bahasa lisan dan tertulis guru jelas dan 
benar dan sesuai dengan bahasa 
indonesia yang baik dan benar.  
Penggunaan bahasa yang ekspresif 
dengan kosa kata yang dipilih, baik yang 
memperkaya pelajaran dan untuk 
memperluas kosakata siswa. 

 Pertanyaan yang diajukan guru 
berkualitas dan memberikan waktu yang 
cukup bagi siswa untuk merespon.  

 Guru menciptakan diskusi di antara 
siswa, dan mengambil bagian disaat yang 
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tepat. 

 Guru mencoba untuk melibatkan semua 
siswa dalam diskusi, namun tidak 
sepenuhnya berhasil. 

 Kegiatan belajar dan penugasan sesuai 
dengan perkembangan belajar siswa, dan 
hampir semua siswa  terlibat aktif dalam 
mengeksplorasi konsep. 

 Kelompok belajar yang dibentuk guru  
produktif dan sepenuhnya sesuai dengan 
siswa dan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 

 Media pembelajaran berupa PPT yang 
digunakan sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

 Guru memonitor kemajuan kelompok 
siswa dalam pembelajaran dengan baik. 

 Siswa sepenuhnya menyadari kriteria, 
standar kinerja dan teknik penilaian yang 
digunakan guru dalam  proses 
pembelajaran yang dilakukan . Artinya 
guru sudah menyampainkan kriteria 
penilaian, dengan jelas kepada peserta 
didik. 

 Guru memberikan umpan balik kepada 
siswa secara konsisten dan berkualitas. 
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Lampiran 6 

HASIL WAWANCARA 
 

 
Pertanyaan 

Jawaban 

SP NH MW RB 

Bagaimana 
bapak/ibu guru 
merencanakan dan 
mempersiapkan 
pembelajaran? 

Pertama membuat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), kemudian 
menyiapkan bahan-bahan 
yang diperlukan untuk 
mengajar. 

Persiapan yang saya lakukan 
adalah mempelajari materi 
yang akan diajarkan, 
menyiapkan bahan ajar baik 
yang elektronik maupun 
LKS. 

Pertama mempersiapakan 
RPP. Tapi sebelumnya 
dimulai dengan 
mempersiapkan hal-hal 
seperti program semester, 
program tahunan, analisis 
silabus. Setelah itu baru 
action di kelas. 

Biasa memang yang 
paling pertama 
memperhatikan silabus. 
Kompetensi Dasar apa 
saja yang memang akan 
diajarkan selama 1 
semester. Lalu 
menyiapkan RPP dan 
sumber belajar.  

Apa saja yang 
perlu diperhatikan 
dalam penyusunan 
Rencana 
Pelaksanaan  

Pembelajaran? 

Yang perlu diperhatikan 
adalah KI, KD, Indikator 
Pencapaian Kompetensi 
(IPK), perumusan tujuan 
pembelajaran, urutan 

penyajian materi, kegiatan 
pembelajaran dan penilaian. 

RPP itu kan dibuat 
berdasarkan SKL, silabus, 
program semester, program 
tahunan, kalender 
pendidikan ya, jadi dalam 

RPP harus memuat hal-hal 
yang sudah ditentukan 
dalam silabus, hanya urutan 
kegiatan pembelajaran dan 
penilaian yang perlu disusun 
lagi. 

Urutan penyajian materi 
setiap KD dan alokasi 
waktu pelaksanaannya 
disertai model, metode, dan 
media pembelajaran yang 

digunakan. Selain itu 
penilaian, program 
remedial juga harus 
dirancang. 

Kalau memang untuk K-
13, pemula memang 
membutuhkan 
pemahaman yang lebih 
bagus. Kalau saya perlu 

memahami KD, dan 
menyesuaikan dengan 
waktu di kelas. Indikator 
juga perlu disusun 
dengan tepat, sehingga 
hasil yang dicapai tepat.  

Apakah 
perencanaan 
pembelajaran yang 

Perencanaan untuk 
kelompok kelas IPA dan IPS 
berbeda, karena kalau kelas 

Kalau perencanaan secara 
umum itu sama untuk setiap 
kelas atau siswa. Hanya saja 

Hal itu perlu 
dipertimbangkan,. Pertama 
pak guru membuat 

Dari awal saya biasanya 
memantau, anak-anak 
mana saja yang 
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disusun sudah 
memperhatikan 
karakteristik siswa 

yang beragam? 

IPS agak lambat. Jadi 2 sub 
yang dijelaskan di kelas IPA, 
hanya 1 sub yang dijelaskan 

di kelas IPS. 

saat dikelas saya harus 
menggunakan trik-trik 
sendiri untuk anak-anak 

yang daya tangkapnya 
rendah.  

pertanyaan-pertanyaan 
untuk setiap kelompok, 
yaitu kelompok atas, 

kelompok tengah dan 
kelompok bawah.  

pemahamannya tinggi 
pemahamannya 
menengah dan 

pemahamannya rendah. 
Namun kan KD itu kan 
dari pusat ya, jadi saya 
tidak bisa melihat 
kebutuhan masing-
masing siswa jadi RPP 
dibuat umum saja. Hanya 
nanti bagaimana 
menangani keberagaman 
siswa itu saat di kelas.  

Bagaimanana 
menentukan model 
dan metode 
pembelajaran yang 
digunakan? 

Penentuan metode 
pembelajaran disesuaikan 
dengan materi. Metode yang 
biasa digunakan adalah 
diskusi dan kerja kelompok.  

Disesuaikan dengan 
materinya ya. Biasanya 
tanya jawab, diskusi 
kelompok  

Metode pembelajaran yag 
digunakan disesuaikan 
dengan keluasan materi 
dan disesuaikan dengan 
materi. Biasanya diskusi, 
tanya jawab, eksperimen. 
Model pembelajaran yang 
biasanya digunakan 

Metode pembelajaran 
yang semacam discovery 
itu ya. Metode yang 
digunakan tergantung 
materi pembelajaran.  

Bagaimanana 
menentukan 
dengan 
penggunaan 
sumber belajar dan 
media 
pembelajaran di 
kelas? 

Penggunaan chart, media 
bangun ruang seperti balok, 
kubus dan  prisma, serta 
media papan tulis, karena 
pelajaran matematika ya. 
Namun kadang 
menggunakan LCD untuk 
menampilkan PPT, tetapi 

Saya menggunakan media 
pembelajaran berupa LKS, 
PPT, Audio maupun video 
tergantung materinya. 

Media pembelajaran yang 
digunakan bisa LCD, LKS 
dan sebagainya sesuai 
materi. 

Media pembelajaran 
kalau bahasa Indonesia 
ya buku seperti buku 
fiksi maupun non fiksi, 
karena kana da materi 
membuat cerpen, resensi 
buku.  



147 
 

disesuaikan dengan 
materinya.  

Bagaimana 
bapak/ibu guru 
menyusun urutan 
kegiatan 
pembelajaran? 

Urutan kegiatan 
pembelajaran disusun mulai 
dari kegiatan pendahuluan 
yaitu penyampaian tujuan, 
apersepsi dan 
mengkondisikan kelas untuk 
kegiatan pembelajaran, 
penyampaian materi, dan 
kegiatan penutup. 

Urutan kegiatan 
pembelajaran di kegiatan inti 
tergantung metode yang 
digunakan. 

Kegiatan pembuka dimulai 
dari prasyarat, lalu ke 
kegiatan inti melaksanakan 
model dan metode 
pembalajaran yang sudah 
direncanakan. 
Dilaksanakan tahap demi 
tahap. Sampai dipenutup 
bersama siswa mengambil 
kesimpulan.  

Jadi terkadang 
tergantung materi. Kalau 
memang materi baru, 
saya membutuhkan 
waktu yang lebih lama 
untuk menjelaskan. 
Namun kalau sudah 
materi yang sudah ulang-
ulang, maka siswa yang 
akan berdiskusi. Kalau 
waktu pembelajaran tidak 
cukup, saya akan 
memilih siswa yang bia 
untuk menyampaikan 
pemahamannay sehingga 
siwa lain dapat 
memahami. 

Bagaimana 
menyusun 
penilaian siswa? 

Penilaian pembelajaran 
siswa berupa kuis diakhir 
pembelajaran. Tapi sering 
saya memberikan pre test, 
jika sebelumnya siswa 
sudah mendapatkan tugas. 

Penilaian yang saya lakukan 
biasanya ada penugasan dan 
post test.  

Evaluasi pembelajaran 
siswa setelah pembelajaran 
biasanya berupa post test, 
untuk menilai apakah 
tujuan pembelajaran sudah 
tercapai apa belum.Setelah 
pembelajaran 1KD atau 2 
KD akan ada  ulangan 
harian. Hasil tersebut 
kemudian dianalisis. Kalau 

Penilaian proses k-13 kan 
ya agak rumit, jadi setiap 
hari form penilaian ya 
dipersiapkan. Namun 
tidak langsung dalam 1 
kali pertemuannya tidak 
semua proses dinilai, 
tetapi disesuaikan KD 
yang kadang 3 kali 
pertemuan baru tercapai.  
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ketuntasan masih dibawah 
75% maka akan diadakan 
remedial.  

Bagaimana 
bapak/ibu guru 
mengelolah  
interaksi antar 
guru dengan siswa, 
dan interaksis 
siswa dengan siswa 
di kelas? 

Kalau interaksi saya dengan 
siswa, dimulai dari pertama 
masuk itu saya melakukan 
absensi, dan melakukan 
tanya jawab. Saya tidak bisa 
vakum dalam kelas. Saya 
harus menghidupkan kelas. 
Kalau interaksi antar siswa 
saya pantau lewat diskusi 
kelompok dan interaksi 
dengan temannya. Kalau 
siswa beriteraksi dengan 
temannya menggunakan 
bahasa yang tidak sopan, 
makan saya akan menegur 
siswa tersebut.  

Kalau interaksi siswa dengan 
tanya jawab mengenai 
pemahaman maupun 
pengetahuan siswa terntang 
materi. Sedangkan interaksi 
antar siswa itu saya kelolah 
dalam kerja kelompok.  

Interaksi pak guru dengan 
siswa ya mulai dari masuk 
kelas itu sampai selesai, 
ada tanya jawanb dan 
diskusi. Begitu juga 
inetraksis siswa dengan 
temannya lewat diskusi 
dan presentasi. 

Interaksi saya dan siswa 
selama pembelajaran 
terjalin terus dari awal 
pembelajaran smpai akhir 
pembelajaran.  

Bagaimana 
bapak/ibu guru 
membangun 
budaya belajar  
dalam kelas, 
berkaitan dengan 
pentingnya konten 
dan 
menumbuhkan 
harapan siswa 

Jadi saya menjelaskan 
tujuan dari mempelajari 
materi ini, lalu mengkaitkan 
dengan contoh konkrit 
dikehidupan sehari-hari. 
Sehingga siswa paham 
mengapa dia perlu 
mempelajari materi tersebut. 

Aplikasi dari materi bahasa 
inggris yang mereka pelajari 
akan digunakan dlam 
kehidupan sehari-hari, jadi 
dalam contoh kalimat atau 
dialog saya menggunakan 
contoh yang ada 
dikehidupan sehari-hari. 

Jadi materi yang guru 
sampaikan itu harus 
dikaitkan dengan 
kehidupan sehari-hari. 
Sehingga siswa dapat 
memahami pentingnya 
mereka mempelajari materi 
tersebut.  

Membangun budaya 
belajar di kelas dengan 
selalu memberikan 
motivasi kepada siswa 
sselama pembelajaran 
untuk berusaha 
mencapai prestasi yang 
bagus.  
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untuk berprestasi? 

Bagaimana guru 
mengelolah 
pembagian 
kelompok belajar 
dan transisi 
kegiatan 
pembelajaran di 
kelas? 

Jadi kalau saya biasanya 
membagi kelompok dengan 
menggabungkan  antara 
anak yang bisa dan tidak 
bisa. Untuk transisi kegiatan 
pembelajaran saya tegas, 
sehingga tujuan 
pembelajaran hari itu 
tercapai.  

Untuk mengatur kelompok 
dan transisi kegiatan 
pembelajaran, saya 
melakukan pembimbingan 
pada setiap kelompok 
sehingga kegiatan berjalan 
sesuai alokasi waktu yang 
sudah ditentukan. Siswa 
memilih sendiri anggota 
kelompoknya.   

Pembagian kelompok di 
acak antara siswa 
kelompok atas, kelompok 
tengah dan kelompok 
bawah. 

Pembagian kelompok 
dengan membaurkan 
anak-anak yang bisa 
dengan anak-anak yang 
kurang bisa.  

Bagaimana guru 
memantau dan 
memberi 
tanggapan 
terhadap perilaku 
siswa dikelas? 

Menegur siswa yang 
membuat pelanggaran, 
seperti terlambat masuk 
kelas, tidak disiplin dan 
tidak bertanggung jawab 
dengan tugasnya. Kalau 
masih bisa ditolerir maka 
dinasehati dikelas, namun 
kalau tidak bisa ditolerir 
maka akan dilanjutkan ke 
wali kelas. 

Kalau ada yang melakukan 
pelanggaran saya pasti beri 
teguran dan memberikan 
arahan. Terus menerus 
untuk diarahkan. 

Jika ada siswa yang 
melakukan pelanggaran, 
akan pak guru tegur dan  
nasehati. Nasehat yang 
diberikan harus bersifat 
mendidik. 

Kalau ada anak yang 
tidak serius dalam 
pelajaran ya saya tegur, 
dan jika ada anak yang 
tidak fokus dan 
hiperaktif, saya 
memberikan tugas 
tambahan agar mereka 
aktif mengerjakan tugas 
saja. Biasanya saya tidak 
sampai membuat anak 
keluar kelas, tetapi hanya 
memberi hukuman 
dengan berdiri di kelas.  

Bagaimana guru 
mengelolah 
pengaturan ruang 
kelas, agar siswa 

Saya tidak bisa melihat 
kursi depan kosong, 
sehingga siswa-siswa yang 
duduk dibelakang saya 

Kalau masalah pengaturan 
kelas ya, selama ini tidak 
terlalu memperhatikan, 
namun jika ada siswa yang 

Ya kalau anak-anak yang 
duduk dibelakang 
kelihatan tidak bisa fokus 
dengan pembelajaran, pak 

Kalau di sekolah sini 
memangkan 
pencahayaan baik. 
Namun biasanya anak-
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dapat belajar 
dengan nyaman? 

suruh pindah kedepan. 
Selanjutnya, pencahayaan, 
jika menulis dengan papan 

putih atau hitam, silau dari 
kiri kanan, itu saya suruh 
mereka pindah dan mencari 
posisi nyaman agar fokus 
dalam pembelajaran.  

dari belakang sudah rebut 
dan tidak memperhatikan 
pembelajaran, saya suruh 

maju kedepan. 

guru suruh pindah 
ketempat duduk yang bisa 
buat dia fokus. 

anak yang tidak fokus, 
saya suruh pindah 
tempat duduk agar bisa 

fokus.  

Bagaimana 
bapak/ibu guru 
melibatkan siswa 
dalam 
pembelajaran di 
kelas? 

Saya melibatkan siswa 
dalam pembelajaran dengan 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan atau maju 
mengerjakan soal dipapan 
tulis.  

Saya melibatkan siswa dalam 
pembelajaran di kelas 
melalui diskusi kelompok. 

Hal seperti ini harus 
disetting sesuai dengan 
model pembelajaran yang 
digunakan. Contohnya jika 
menggunakan jigsaw 
bagaimana caranya sesuai 
model itu pak guru 
membuat siswa terlibat 
aktif dalam diskusi. 

Materi pelajaran Bahasa 
Indonesia memang 
melibatkan semua siswa 
untuk  aktif. Apalagi 
materi K-13 ini materinya 
menarik ya, jadi siswa 
juga dituntut untuk 
berpendapat dan aktif 
dalam pengambilan 
keputusan.  

Bagaimana cara 
guru melakukan 
refleksi diri atau 
evaluasi diri 
terhadap 
pembelajaran yang 
sudah dilakukan? 

Biasanya saya melakukan 
evaluasi diri dengan 
mempertimbangkan materi-
materi yang saya 
sampaikan, takutnya ada 
yang terlupa atau 
terlewatkan atau ada 
kesalahan konsep. Sehingga 
selanjutnya saya akan 
meralat  kesalahan konsep 
tersebut dan menjelaskan 

Biasanya ada reflesi diri, 
misalnya penggunaan suatu 
metode di kelas lain tidak 
berjalan dengan baik, maka 
dikelas selanjutnya akan 
coba saya maksimalkan agar 
tujuan pembelajaran 
tercapai.  

Evaluasi diri yang pak guru 
lakukan terkait kecocokan 
penggunaan model dan 
metode pembelajaran. 
Kalau penggunaan model 
dan metode tertenti tidak 
cocok dengan suatu kelas 
tertentu, tapi cocok dengan 
kelas lainnya, maka pak 
guru akan menggunakan 
hal tersebut sebagai 

Terkadang tergantung di 
kelas mana, jika indikator 
yang harusnya tercapai di 
satu kelas, namun di 
kelas lainnya belum 
tercapai. Jadi saya harus 
mencari cara untuk agar 
kelas tersebut bisa 
mencapai tujuan 
pembelajaran. Biasanya 
saya melakukan evaluasi 
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yang benar.  panduan perencanaan 
selanjutnya.  

diri dalam hal tersebut.  

Apakah guru 
membuat catatan 
perkembangan 
pembelajaran 
siswa yang akurat? 

Saya punya catatan lengkap 
berupa jurnal 
perkembangan belajar siswa, 
pengerjaan tugas, keaktifan 
siswa dalam kelas, 
penyelesaian tugas, 
pelanggaran-pelanggaran 
yang dilakukan setiap siswa. 

Saya membuat catatan 
pembelajaran siswa setiap 
hari.  

Pak guru mempunyai  
catatan pembelajaran siswa 
berupa jurnal yang isinya 
tentang kehadiran, 
penyelesaian tugas, 
keaktifan dan pelanggaran-
pelanggaran yang 
dilakukan.  

Saya kadang mencatat 
ya, tetapi tidak selalu. 
Kalu ada yang 
bermasalah saja ya.  

Bagaimana 
komunikasi guru 
dengan orang 
tua/wali siswa? 

Ada komunikasi dengan 
orang tuanya yang saya 
kenal. Kalau yang orang 
tuanya saya tidak kenal, 
saya hubungi temannya 
yang kenal orang tua siswa 
dengan berkoordinasi 
dengan guru wali dan guru 
BK.  

Saya mengkomunikasikan 
perkembangan siswa kepada 
wali kelas dan guru BK. 
Namun kalau memang 
masalahnya sangat urgen 
maka saya akan 
menghubungi orang tuanya.  

Kalau komunikasi masalah 
siswa biasanya saya 
menyerahkan pada guru 
wali dan guru BK. 

Saya langsung ke wali 
kelas ya kalau ada yang 
bermasalah. Sehingga 
kalau sudah sangat 
terlalu, maka akan 
dipanggil orang tuanya.  

Bagaimana 
komunikasi  atau 
hubungan kolegial 
guru dengan rekan 
guru dan tenaga 
kependidikan di 
sekolah? 

Hubungan saya dengan 
rekan guru lainnya baik-
baik saja. Saya menghargai 
dan menghormati guru lain 
meskipun berbeda suku, ras 
dan  agama.  

Sering saya bertemu dengan 
teman-teman guru untuk 
sharing tentang siswa, 
metode pembelajaran dan 
perkembangan belajar siswa. 

Hubungan dengan rekan 
guru lainnya baik-baik saja 
dan kompak kalau ada 
kegiatan-kegiatan. 

Biasanya saya berbagi 
dengan teman-teman 
tentang penilaian dan 
diskusi tentang metode 
pembelajaran.  

Bagaimana 
partisipasi guru 
dalam komuitas 

Saya ditunjuk sebagai 
instruktur kabupaten 
kurikulum 2013. Dalam 

Saya mengikuti MGMP, 
namun tidak terlalu aktif 
karena ada kendala-kendala. 

Pak guru aktif dalam 
kegiatan MGMP sebagai 
anggota. 

Saya aktif dalam kegiatan 
MGMP atau pelatihan-
pelatihan. Namun 



152 
 

profesional? kegiatan MGMP saya juga 
aktif. 

memang ya belum 
banyak ya diadakan 
pelatihan-pelatihan. 

Sebenarnya saya ingin 
sekali mengikuti 
pelatihan-pelatihan, 
namun ya karena 
keterbatasan waktu dan 
juga biasanya hanya guru 
tertentu yan dipilih untuk 
mengikuti pelatihan. Tapi 
kalau diberi kesempatan 
saya mau sekali ikut.  

Bagaimana 
keterlibatan guru 
dalam program 
yang diadakan 
sekolah? 

Saya di sekolah sebagai 
Pembina OSN matematika, 
Pembina pramuka, 
berpartisipasi dalam lomba 
Ki Hajar. 

Saya aktif sebagai Pembina 
English Club 

Pak guru ini ketua program 
SMA rujukan. Dari situ 
banyak kegiatan-kegiatan 
sekolah rujukan, dan pak 
guru yang mengkoordinir. 

Saya aktif dalam 
kegiatan-kegiatan 
kemasyarakatan dari 
sekolah, karena saya 
wakasek humas ya.  

Bagaimana guru 
melakukan 
pengembangan 
kompetensi 
pedagogik dan 
profesional? 

Saya rajin membaca dan 
update dengan berita-berita 
terkini tentang pendidikan 
dan materi-materi yang 
diajar. Kalau ada waktu 
saya mengerjakan soal-soal.  

Untuk meningkatkan 
kompetensi pedagogik ya 
rajin membaca dan terus 
belajar. Untuk meningkatkan 
kompetensi profesional  

Untuk meningkatkan 
kompetensi-kompetensi itu 
ya kita harus terus belajar 
dan rajin membaca PTK-
PTK teman guru yang lain, 
dan terus update dengan 
regulasi kurikulum yang 
baru.  

Saya rajin mencari 
sumber belajar yang 
sesuai dengan anak-anak 
jaman sekarang dan 
update dengan berita 
terkini. Sehinnga belajar 
itu lebih actual. Lebih 
banyak belajar juga.  
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Pertanyaan 

Jawaban 

JK WP NK 

Bagaimana bapak/ibu guru 
merencanakan dan 
mempersiapkan pembelajaran? 

Disini kami harus mempersiapkan 
program perencanaan seperti 
Silabus, RPP, yang dibawah di 
kelas dan mempersiapkan diri 
untuk penguasaan kelas.  

Selama ini yang dipersiapakan 
itu ya RPP dan silabus itu 
yang menjadi panduan 
pembelajaran. 

Sebelum melakukan 
pembelajaran ya membuat RPP 
dulu, kita cari dulu analisis 
hubungan keterkaitan SKL, yaitu 
KI dan KD. Lalu setelah itu 
membuat silabus, menentukan 
IPK (Indikator Pencapaian 
Kompetensi), Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM), membuat 
Kalender Pendidikan, Program 
Semester, Program Tahunan. 
Setelah itu baru membuat 
Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). 

Apa saja yang perlu 
diperhatikan dalam penyusunan 
Rencana Pelaksanaan  
Pembelajaran? 

Menyusun RPP sesuai struktur 
kurikulum K-13 

Jujur saja saya baru tahun ini 
mengajar K-13, jadi 
pemahaman tentang 
pembuatan RPP masih minim. 
Saya hanya mengambil contoh 

Ya itu tadi dalam penyususun 
RPP memperhatikan KI, KD, IPK, 
tujuan pembelajaran, dan alokasi 
waktu pembelajaran. 
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dari teman-teman. Saya masih 
dalam proses belajar. 

Apakah perencanaan 
pembelajaran yang disusun 
sudah memperhatikan 
karakteristik siswa yang 
beragam? 

Kalau dalam RPP disusun secara 
umum saja ya.  

RPP disusun secara umum, 
sehingga jika disesuikan 
dengan karakteristik siswa 
disesuaikan saat pembelajaran 
di kelas. 

Pertama, ibu harus mengenal 
karakteristik siswa, sehingga 
dalam perencanaan nampak 
dalam bentuk kuis yang 
membedakan siswa yang cepat 
tanggap, rata-rata, maupun daya 
tangkap rendah. Namun 
sebenarnya dalam RPP dibuat 
secara umum. 

Bagaimanana menentukan 
model dan metode pembelajaran 
yang digunakan? 

Metode pembelajaran yang saya 
lakukan di kelas ada diskusi dan 
Tanya jawab. 

Metode pembelajaran yang 
selama ini saya lakukan 
adalah siswa melakukan 
diskusi. 

Tergantung keluasan materi. Jika 
materinya luas maka 
menggunakan metode diskusi per 
kelompok, jika materinya 
memang harus dipraktekkan 
maka akan dipraktekkan. Tidak 
semua materi cocok untuk di 
didiskusikan ataupun 
dipraktekkan. 

Bagaimanana menentukan 
dengan penggunaan sumber 
belajar dan media pembelajaran 
di kelas? 

Selama ini kita peta dan juga pakai 
LCD.  Anak-anak juga diwajibkan 
untuk memiliki buku teks, baik 
copyan maupun buku aslinya.  

Sumber belajar yang 
digunakan menggunakan 
buku-buku literasi dan buku 
PR. Saya juga meminta siswa 
untuk mencari sumber belajar 
sendiri.  

Kalau dalam pembelajaran yang 
ibu lakukan, biasannya 
menggunakan charta, torso 
(patung rangka), gambar, media 
PPT, dan video. 

Bagaimana bapak/ibu guru 
menyusun urutan kegiatan 
pembelajaran? 

Pertama kita harus mulai dari 
pembukaan dengan 
memperhatikan kehadiran siswa, 

Pada kegiatan pendahuluan, 
saya akan menanyakan siswa 
tentang materi seblumnya, 

Urutan kegiatan pembelajaran 
pada kegiatan pendahuluan : 
salam, apersepsi, menyampaikan 
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dan mulai masuk ke pembelajaran, 
dimana pertama-tama mengulang 
pembelajaran sebelumnya yang 

berhubungan dengan materi yang 
akan dipelajari 

lalu masuk ke dalam kegiatan 
inti, jika ada yang tidak paham 
maka saya yang akan 

menjelaskan. 

tujuan pembelajaran; kegiatan 
inti, dan kegiatan penutup; kuis. 

Bagaimana menyusun penilaian 
proses pembelajaran siswa? 

Setelah selesai materi, kami 
memberikan post test. Untuk 
mengukur pemahaman siswa 
tentang materi yang sudah 
diajarkan, bias berupa soal-soal 
tertulis atau lisan.  

Penilaian proses pembelajaran 
diakhir ada post test. Saya 
juga baru belajar tentang K-13 
maka saya belum sampai 
menggunakan hasil penilaian 
ini untuk perencanaan 
selanjutnya. 

Penilaian siswa di K-13 ini 
menggunakan penilaian harian  
dan penilaian disusun per KD. 
Ibu selalu menggunakan hasil 
belajar siswa untuk perencanaan 
selanjutnya.  

Bagaimana bapak/ibu guru 
mengelolah  interaksi antar guru 
dengan siswa, dan interaksis 
siswa dengan siswa di kelas? 

Siswa senang untuk belajar dan 
memberikan respon yang baik saat 
belajar, itu kami sebagai guru 
senang.  

Interaksi saya dengan siswa 
lewat tanya jawab. Interaksis 
siswa dengan siswa lewat 
diskusi dan tanya jawab saat 
presentasi.  

Interaksi ibu dengan siswa 
dimulai dari masuk sampai akhir 
pembelajaran, Pertama masuk 
ibu menanyakan kabar mereka, 
siapa saja yang tidak masuk dan 
alasannya apa. Selama 
pembelajaran ibu sudah memberi 
aturan yang jelas. Apalagi kalau 
dalam diskusi, biasanya mereka 
berdebat, ibu akan menengahi 
untuk meluruskan. 

Bagaimana bapak/ibu guru 
membangun budaya belajar  
dalam kelas, berkaitan dengan 
pentingnya konten dan 
menumbuhkan harapan siswa 
untuk berprestasi? 

Berhubungan dengan pengelolaan 
kelas, dibutuhkan waktu 10 menit 
untuk memposisikan anak agar 
siap belajar. Memberikan motivasi 
kepada anak-anak untuk rajin 
belajar. Dan menanamkan nilai-

Dengan memberikan contoh-
contoh yang realistis, saya 
menyisipkan nilai-nilai 
pendidikan yang penting 
untuk diketahui siswa. 

Nah itu, setiap materi yang ibu 
jelaskan akan dihubungkan 
dengan nilai-nilai pentingnya 
materi yang dipelajari. Sehingga 
siswa dapat mengetahui apa yang 
boleh dilakukan dan apa yang 



156 
 

nilai kebersihan, disiplin dan cinta 
tanah air.  

tidak  boleh.  

Bagaimana guru mengelolah 
pembagian kelompok belajar 
dan transisi kegiatan 
pembelajaran di kelas? 

Kami terkadang kewalahan 
mengelolah transisi kegiatan 
pembelajaran, karena waktu yang 
sangat terbatas. Untuk pembagian 
kelompok saya lakukan sendiri. 
Jadi kami memetakan siswa sesuai 
kemampuan siswa.  

Kelompok dibagi 1 kelompok 2 
orang, untuk mendiskusikan 
setiap materi. Kelompok siswa 
sendiri yang pilih.  

Ibu mengelolah pembagian 
kelompok diskusi dalam kelas itu 
membaurkan anak-anak yang 
aktif, jadi dalam setiap kelompok 
ada macam-macam kelompok 
anak, sehingga yang anak-anak 
yang aktif  dapat membantu 
temannya. Kalau transisi kegiatan 
pembelajaran ya harus 
disesuaikan dengan alokasi 
waktu yang sudah direncanakan, 
sehingga waktu transisi setiap 
kegiatan pas. Namun, kadang-
kadang waktu pembelajaran agak 
molor, karena ada satu dan lain 
hal seperti pengaturan kelas 
untuk diskusi kelompok, 
pemasangan LCD, dan hal-hal 
lain. 

Bagaimana guru memantau dan 
memberi tanggapan terhadap 
perilaku siswa dikelas? 

Kadang-kadang kalau ada 
kelakukan anak-anak yang aneh-
aneh, maka saya akan mengambil 
tindakan dengan misalnya dia 
rebut dibelakang, maka saya akan 
suruh pindah kedepan.  

Saya akan memberi teguran 
kepada siswa jika ada yang 
melakukan pelanggaran, 
namun jika tidak dengarkan 
maka akan sampaikan pada 
wali kelas. 

Kalau ada yang melakukan 
pelangaran ibu akan tegas 
menegur.  

Bagaimana guru mengelolah 
pengaturan ruang kelas, agar 

Ya, ini sudah. Kami sebagai guru 
memang harus memperhatikan hal 

Jika ada anak-anak yang tidak 
nyaman belajar dikelas maka 

Biasanya ada kelas yang kalau 
sudah siang silau dan panas, 
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siswa dapat belajar dengan 
nyaman? 

ini. Jadi kalau anak-anak tidak 
betah di kelas, saya akan mencari 
metode yang menarik bagis siwa.  

saya akan mengatur tempat 
duduk mereka. 

maka jika sudah begitu ibu akan 
ajak mereka untuk belajar 
dibawah pohon atau ke 

laboratorium.  

Bagaimana bapak/ibu guru 
melibatkan siswa dalam 
pembelajaran di kelas? 

Di kelas siswa dilibatkan dalam 
diskusi kelompok dan presentasi 
di depan kelas.  

Saya memberikan kesempatan 
kepada mereka untuk belajar 
dirumah, lalu saat dikelas 
saya meminta mereka untuk 
berdiskusi dan menyampaikan 
hasil diskusi mereka di depan 
kelas.  

Dalam pembelajaran ibu selalu 
melibatkan partisipasi aktif  
siswa, baik melalui diskusi 
maupun tanya jawab interaktif.  

Bagaimana cara guru 
melakukan refleksi diri atau 
evaluasi diri terhadap 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan? 

Ya, jadi kalau itu mengenai 
evaluasi diri saya coba tanyakan 
pada anak-anak mengenai cara 
mengajar saya. Tapi saya belum 
melakukan evaluasi diri dengan 
menyebar angket.  

Saya tidak biasa atau belum 
melakukan evaluasi diri. 

Refleksi pembelajaran yang ibu 
lakukan itu biasanya ada metode 
tertentu yang cocok dengan satu 
kelas, namun tidak cocok ketika 
diterapkan dikelas lain. Maka dari 
itu ibu akan menggunakan taktik 
dan metode lain yang cocok 
dengan kelas itu. 

Apakah guru membuat catatan 
perkembangan pembelajaran 
siswa yang akurat? 

 Saya membuat catatan-
catatan siswa yang 
bermasalah.  

Saya selalu membuat catatan 
pembelajaran yang meliputi 
catatan kemajuan belajar, 
kehadiran siswa dan selalu 
menampilkan hasil belajar  atau 
nilai siswa di kelas.  Sehingga 
siswa juga mengetahui 
perkembangannya.  

Bagaimana komunikasi guru 
dengan orang tua/wali siswa? 

Kami menghubungi orang tua/wali 
saat siswa bermasalah.  

Saya tidak langsung 
berkomunikasi dengan orang 

Karena ibu guru mata pelajaran 
maka ibu akan menyerahkan 
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tua/wali siswa, namun melalui 
wali kelas atau guru BK.  

dulu ke guru wali, ke guru BK, 
lalu kalau memang orang tuanya 
ibu kenal biasanya langsung 

dengan orang tua.  

Bagaimana komunikasi  atau 
hubungan kolegial guru dengan 
rekan guru dan tenaga 
kependidikan di sekolah? 

Kami disini saling bagu membahu 
antara senior dan junior.. kami 
membangun kerja sama. 

Kalau saya dengan teman-
teman guru jika ada waktu 
sering berdiskusi tentang 
metode-metode pembelajaran 
yang tepat untuk kelas yang 
sering bermasalah.  

Kalau kumpul dengan guru di 
ruang guru jarang, karena setiap 
guru ada pos masing-masing 
disekolah. Namun kalau ketemu, 
sering membicarakan tentang 
anak-anak yang bermasalah. 
Hubungan dengan rekan guru 
baik-baik saja.  

Bagaimana partisipasi guru 
dalam komunitas profesional? 

Saya aktif dalam komunitas 
professional tapi sebagai anggota.  

Ya saya cukup aktif dalam 
kegiatan MGMP sebagai 
anggota. Selain itu saya 
Pembina PMR. 

Ibu aktif mengikuti MGMP, 
namun jadwal pertemuannya 
tergantung ketuanya, kadang 2-3 
bulan baru pertemuan begitu. 

Bagaimana keterlibatan guru 
dalam program yang diadakan 
sekolah? 

Saya adalah Pembina ekskul catur.  Kalau untuk partisipasi dalam 
program yang diadakan di 
sekolah saya aktif sebagai 
peserta pelatihan. Selain itu 
saya aktif menjadi Pembina 
PMR.  

Ibu aktif dalam program sekolah, 
seperti menjadi Pembina OSN 
Biologi.  

Bagaimana guru melakukan 
pengembangan kompetensi 
pedagogik dan profesional? 

 Untuk dapat meningkatkan 
kompetensi pedahogik, ya rajin 
membaca. Kalau untuk 
kompetensi profesional dengan 
mengikut pelatihan-pelatihan 
yang diadakan sekolah. 

Kompetensi pedagogik: rajin 
membaca dan mencari-cari bahan 
dari internet. Ibu pernah ikut 
pelatihan pengembangan 
laboratorium di ITB.  Kompetensi 
profesional: mengikuti pelatihan-
pelatihan yang diadakan sekolah.  
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Hasil Wawancara Kepala Sekolah 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana kinerja guru 
bersertifikasi dilihat dari 
perencanaan dan persiapan 

Tidak semua guru sertifikasi 
kinerjanya baik dalam perencanaan 
pembelajaran. Ada yang perangkatnya 
lengkap, ada juga yang tidak. Ada 
namanya analisis SKL, KI dan KD. 
Dari pusat sudah menyiapkan 
silabus. Namun silabus yang digodok 
berdasarkan analisis itu lain. Artinya 
ada adaptasi. Karena yang menyusun 
dari pusat itu kan pakar. Sedangkan 
kita orang lapangan. Pasti ada 
benturan-benturan. Analisis akan 
turun pada prota, promes silabus, dan 
silabus akan turun jadi RPP. Itu yang 
masih banyak perlu dibenahi. Guru 
masih terus butuh pendampingan. 
Apalagi ini kurikulum baru, jadi 
butuh penyesuain. Jadi masih bisa 
dimaklumi, karena transisi kurikulum 
ini tidak gampang.  

Bagaimana penggunaan model 
dan metode pembelajaran yang 
digunakan bapak/ibu guru? 

Guru-guru disini sudah tidak ada 
yang menggunakan dominasi 
ceramah. Jadi guru-guru sudah 
menggunakan teknik diskusi dan 
mengaktifkan siswa. Guru jga sudah 
membuat bahan ajar. Penggunaan 
model pada K-13, ada model macam-
macam model seperti inkuiri, PBL, 
discovery masih menjadi barang baru. 
Jadi membutuhkan adaptasi.  

Bagaimana penggunaan media 
pembelajaran dan seumber 
belajar yang digunakan 
bapak/ibu guru? 

Guru-guru harus bisa menggunakan 
media pembelajaran. Media yang 
paling sederhana itu papan tulis. Lalu 
media canggih seperti LCD dan 
internet. Apakah selama pembelajaran 
papan tulis itu ada isinya atau 
kosong. Kenyataanya masih ada yang 
belum memahami penggunaan media. 
Namun banyak juga yang sudah 
memahami. 
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Apakah dalam perencanaan 
bapak/ibu guru sudah 
memperhatikan keberagaman 
siswa? 

Contohnya walaupun sesama kelas 
IPA, dalam RPP IPK tidak berbeda, 
namun langkah untuk mencapai IPK 
itu bisa berbeda disesuaikan dengan 
karakter dan perkembangan belajar 
siswa. Anak-anak di SMA Negeri 1 
Waingapu ini bervariasi latar 
belakangnya, mulai dari anak-anak 
yang dari kampung, anak-anak di 
kota, dan juga anak-anak yang orang 
tuanya mampu dan tidak mampu. 
Namun belum semua guru mampu 
memahami keberagaman siswa. 
Karena merubbah mindset itu agak 
susah. Namun sudah ada guru yang 
mampu pada aspek itu.  

Bagaimana guru mengelolah 
kelas?  

Guru belum mencapai hasil yang baik 
dalam hal pengelolaan kelas ya.  

Apakah guru membuat catatan-
catatn tentang siswa dalam 
pembelajaran? 

Guru-guru dituntut untuk memiliki 
jurnal harian yang mencatat hal-hal 
yang terjadi dalam kelas yang 
berhubungan dengan sikap, 
perkembangan belajar dan hasil 
belajar siswa. Agar guru dapat 
mempertanggungjawabkan 
penilaiannya” (Wawancara guru 

Bagaimana guru berkomunikasi 
dengan orang tua/wali siswa? 

Jadi apapun yang tejadi dengan anak 
di sekolah yang melanggar peraturan, 
wajib untuk dipanggil orang tuanya. 
Agar orang tua dapat mengetahui apa 
yang dilakukan anaknya disekolah” 

Bagaimana kompetensi 
pedagogik guru sertifikasi?  

Memang masih lemah ya, karena 
masih ada guru yang tidak memahami 
karakteristik siswa.  

Bagaimana kompetensi 
profesional, sosial, dan pribadi 
guru yang sudah bersertifikasi? 

Guru yang bagus dari segi kompetensi 
profesional secara umum masih 
tantangan. Secara konten guru masih 
kurang. Kalau dari segi kompetensi 
pribadi itu masing-masing guru ya itu 
masalah pribadilah. Namun guru-
guru di sekolah ini ya sudah 
berperilaku baik ya sesuai profesinya. 
Kalau secara kompetensi sosial guru 
juga bagus ya. 



161 
 

Lampiran 7 

Foto Observasi 
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Foto Wawancara 
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LAMPIRAN 8 

BUKTI ORIGINALITAS 
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