
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Kelas / Semester : VIII K / 2 

Waktu : 2 × 40 menit 

 

Petunjuk : Berikan tanda rumput  √  pada kolom “Ya” jika dilaksanakan dan “Tidak” 

jika tidak dilaksanakan. 

1. Skor 3 diberikan jika semua deskriptor dilaksanakan 

2. Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor dilaksanakan 

3. Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor dilaksanakan 

4. Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor yang dilaksanakan 

No Indikator/Deskriptor 
Pelaksanaan 

SKOR 
Ya Tidak 

1 Kegiatan Awal   

 

 a. Mengucapkan salam saat masuk kelas.   

 
b. Menyiapkan kelengkapan untuk kegiatan 

pembelajaran. 
  

 c. Mengecek kehadiran siswa.   

2 Pemberian Apersepsi dan Motivasi Kepada Siswa   

 

 a. Menyampaikan tujuan pembelajaran.   

 
b. Mengaitkan materi yang akan dibahas dengan 

materi sebelumnya. 
  

 
c. Memberikan contoh penerapan materi yang akan 

dibahas dalam kehidupan sehari-hari. 
  

3 Pengorganisasian Diskusi   

 

 
a. Mengorganisir siswa untuk duduk sesuai dengan 

kelompoknya. 
  

 
b. Menjelaskan aturan permainan dan batasan 

waktu. 
  

 c. Mengakhiri kegiatan diskusi tepat waktu.   

4 Pelaksanaan Kegiatan Diskusi   

 

 

a. Pembelajaran dilakukan secara bervariasi selama 

alokasi waktu yang tersedia, tidak monoton, dan 

tidak membosankan. 

  

 
b. Membimbing siswa dalam mengerjakan lembar 

soal diskusi kelompok. 
  

 
c. Meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 
  

5 Kegiatan Akhir   

 

 
a. Memberikan penghargaan bagi siswa yang 

antusias dan interaktif dalam diskusi. 
  

 
b. Mampu menyimpulkan seluruh kegiatan 

pembelajaran bersama dengan siswa. 
  

 
c. Memberikan gambaran kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas pada pertemuan 
  



berikutnya. 

6 Karakteristik Pribadi Guru   

 

 a. Guru bersikap tegas dan jelas.   

 
b. Penampilan guru menarik dan tidak 

membosankan. 
  

 c. Guru menggunakan bahasa yang baik dan sopan.   

 

Komentar Observer : 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

  
MATARAM,               

OBSERVER 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Pada kolom “AKTIVITAS”, berikan tanda check  √  pada kolom “Terlihat” apabila 

deskriptornya terlihat dan pada kolom “Tidak Terlihat” apabila deskriptornya tidak terlihat. 

Deskriptor dikatakan terlihat jika minimal 6 kelompok siswa dari 11 kelompok 

melaksanakan aktivitas sesuai dengan deskriptor. Isilah kolom skor dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Skor 3 diberikan jika semua deskriptor terlihat 

2. Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor terlihat 

3. Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor terlihat 

4. Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor yang terlihat 

No Indikator/Deskriptor 

AKTIVITAS 

SKOR 
Terlihat 

Tidak 

Terlihat 

1 
Antusiasme Siswa Dalam Mengikuti Kegiatan 

Pembelajaran 

   

 
a. Siswa tidak mengerjakan pelajaran lain selain 

matematika. 

  

 
b. Siswa tidak ragu-ragu dalam merespon 

pertanyaan guru. 

  

 
c. Siswa tidak terpengaruh dengan situasi kelas 

selama pembelajaran berlangsung. 

  

2 Interaksi Siswa Dengan Guru    

 

a. Siswa mengajukan pertanyaan minimal satu 

kali pada guru terkait dengan yang dianggap 

belum jelas. 

  

 
b. Siswa berusaha menjawab dengan benar 

pertanyaan guru. 

  

 
c. Siswa berusaha menjawab dengan benar 

pertanyaan yang dijawab salah sebelumnya. 

  

3 Interaksi Siswa Dengan Siswa    

 
a. Siswa bertanya pada rekannya yang lebih 

mampu. 

  

 b. Siswa menjawab pertanyaan temannya.   

 
c. Siswa mencoba memperbaiki kesalahan 

temannya dalam mengerjakan soal. 

  

4 Kerja Sama Kelompok    

 a. Adanya pembagian tugas dalam kelompok.   

 b. Berusaha mengerjakan tugas sampai tuntas.   

 c. Saling membantu antar anggota kelompok.   

5 Aktivitas Siswa Dalam Diskusi Kelompok    

 
a. Siswa mencoba mengemukakan pendapat 

dalam diskusi. 

  

 
b. Siswa mencoba menanggapi pendapat dari 

temannya. 

  

 
c. Siswa berusaha memberi tangapan yang lain 

setiap ada pertanyaan. 

  



6 Aktivitas Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran    

 
a. Siswa mencoba memperbaiki kesalahan 

temannya dalam mengerjakan soal 

  

 
b. Siswa merespon atas stimulus yang diberikan 

guru atau siswa lain. 

  

 
c. Siswa mencatat penjelasan yang dianggap 

penting dari guru atau siswa lain. 

  

7 Partisipasi Siswa Menyimpulkan Hasil Belajar    

 
a. Siswa mencoba menyimpulkan materi yang 

dibahas 

  

 
b. Siswa berusaha memperbaiki kesimpulan yang 

salah sebelumnya. 

  

 
c. Mencatat ringkasan/rangkuman yang diberikan 

oleh guru. 

  

 

Komentar Observer : 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

MATARAM,               

OBSERVER 

 

 

 


