
 

FORMAT OBSERVASI 

PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 

OBSERVASI PESERTA DIDIK 

Universitas Negeri Yogyakarta 
 

Nama Mahasiswa :  Andra dadang Pukul : 07.00 – 07.40 

No. Mahasiswa : 06601244007 Tempat Praktik : SMP N 8 Yogyakarta 

Tanggal Observasi : 12 Februari 2008 Fak/ Jur/ Prodi :  

 

No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A Perangkat Pembelajaran  

1. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pembelajaran 

(KTSP) 

 

2. Silabus  

3. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

B Proses Pembelajaran Praktek Untuk pelajaran Kewarganegaraan di SMP N 8 

Yogyakarta diberikan kepada siswa kelas VI, VII 

dan VIII dari semester I dan II, pada 

pembelajaran praktek siswa mendapatkan materi 

yang telah diajarkan oleh guru. 

 1. Membuka 

Pelajaran 

Guru memimpin doa sebelum memulai pelajaran. 

2. Penyajian 

Materi 

 Menyuruh siswa untuk 

membuka buku paket dan mempelajarinya 

 Guru memperhatikan dan 

mengamati para siswa yang sedang belajar atau 

tidak belajar. 

 

NPma. 1 

 

Untuk Mahasiswa 



 Guru menengur para siswa 

yang ribut didalam kelas dan menyuruh mereka 

untuk belajar kembali. 

 Guru memberikan soal-soal 

kepada siswa, kemudian menyuruh para siswa 

untuk menyediakan kertas folio beserta alat 

tulis dan buku paket di atas meja. Kemudian 

guru mulai membacakan soal satu persatu dan 

para siswa langsung menjawabnya dilembar 

kertas folio yang sudah di sediakan. 

 Guru menyuruh para siswa 

untuk membenarkan jawaban yang salah atau 

kurang .  

3. Metode 

Pembelajaran 

 Menggunakan demonstrasi 

 Guru memberikan contoh  

yang benar dan gerak yang salah.  

4. Penggunaan 

Bahasa 

Guru menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa 

jawa untuk menyampaikan materi dijelaskan. 

5. Penggunaan 

Waktu 

Waktu yang disediakan selama 40 menit dua kali 

setiap minggu untuk menyampaikan materi 

pembelajaran teori maupun praktek setiap 

pertemuan.  

6. Gerak Gerakan yang diberikan untuk tarian Badui di 

SMP N 8 Yogyakarta cukup sederhana sehingga 

mudah diterima oleh siswa. 

7. Cara 

Memotivasi Siswa 

Guru akan memberikan sanksi kepada siswa yang 

tidak mau/ salah dalam melakukan gerakan. Akan 

tetapi itu hanya sebagai gertakan untuk menakut-

nakuti siswa agar mau melakukan gerakan 

dengan sungguh-sungguh. 

8. Teknik 

Bertanya 

Guru menanyakan kepada siswa apakah sudah 

jelas atau belum untuk memancing siswa agar 



menanyakan apa yang kurang jelas. 

9. Teknik 

Penguasaan Kelas 

Guru berdiri didepan kelas dengan arah pandang 

memperhatikan seluruh siswa. 

10. Penggunaan Media Tipe recorder, kaset, dan tongkat kecil (property 

tari badui)  

11. Bentuk dan Cara Evaluasi Menggunakan penilaian unjuk kerja. Sebelum 

penilaian guru mengundi terlebih dahulu untuk 

menentukan nomor urutan siswa yang mengikuti 

ujian. Kemudian dibagi menjadi 5 kelompok. 

Misal jumlah siswa 40, dalam waktu 40 menit, 

lama tarian 7 menit maka satu kelompok terdiri 

dari 8 siswa (putra dan putri berpasangan dengan 

arah hadap yang berbeda, 2 depan, 2 belakang, 2 

samping kiri, dan 2 lagi samping kanan),dan sisa 

waktu digunakan untuk persiapan sebelum ujian.  

12. Menutup Pelajaran Guru berkata cukup kemudian siswa 

membubarkan diri kembali keruang kelas. 

C Perilaku Siswa  

 1. Perilaku 

Siswa di dalam kelas 

 Siswa SMP N 8 Yogyakarta 

tergolong siswa yang mempunyai daya tangkap 

cepat, sehingga dalam KBM guru mudah untuk 

menyampaikan materi praktek tari. 

 Siswa protes atau bersorak 

jika musik iringan macet atau salah (hal ini 

menunjukan siswa telah mengenal/ hafal 

dengan iringan tari) 

 Siswa sulit diatur, ada siswa 

yang tidak mau melakukan gerakan dengan 

sungguh-sungguh khusus pada siswa pada 

bagian belakang. 

 Siswa ada yang bermain-

main. 



 Siswa putri cenderung malu-

malu melakukan gerakan, ada yang bermain, 

tertawa, bicara dengan temannya. 

 Siswa putra lebih serius 

melakukan gerakan dibanding siswa putri. 

 Pada saat guru memutar kaset/ 

menyiapkan kaset, siswa cenderung bermain-

main dan tidak mengulang materi yang telah 

diberikan.  

2. Perilaku 

Siswa di luar kelas 
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LAMPIRAN 7 

FORMAT OBSERVASI 

KONDISI SEKOLAH 

Universitas Negeri Yogyakarta 
 

Nama Sekolah   : SMP N 8 Yogyakarta 

Alamat Sekolah : Jl. Prof. Dr. Kahar Muzakir 2 Yogyakarta 

No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 

1 Kondisi fisik sekolah Kondisi fisik SMP N 8 Yogyakarta 

meliputi:  

a. Letak geografis: 

 Batas sebelah Utara:  

             Jl. Prof. DR. Kahar Muzakir 

 Batas sebelah Selatan : KFC dan 

GRAPARI Telkomsel 

 Batas sebelah Timur : UII 

 Batas sebelah Barat : Jl. C. 

Simanjuntak 

b. Kepemilikan tanah : pemerintah 

Status tanah : hak pakai 

Luas lahan/tanah : 9567 m2 

Luas tanah terbangun : 4926 m2 

Luas tanah siap bangun : 273 

 (39 x 7) m2 

c. Terdapat 30 ruang kelas (10 ruang 

kelas VII, 10 ruang kelas VIII, dan 

10 ruang kelas IX) 

d. Jumlah tempat duduk siswa tiap 

kelas ada 40 buah 

e. Jumlah meja siswa tiap kelas ada 20 

 

 

NPma. 2 

Untuk mahasiswa 



buah 

f. Terdapat 2 laboratorium biologi,  

1 laboratorium fisika,  

1 laboratorium bahasa,  

2 laboratorium komputer, ruang 

musik, ruang audio visual, 

perpustakaan, dan ruang 

keterampilan 

 

2 Potensi siswa Siswa SMP N 8 Yogyakarta memiliki 

kompetensi yang baik menurut 

bidangnya. Para siswa tergolong 

memiliki kemampuan berfikir yang 

cepat tanggap dan kritis dalam 

menyerap materi yang diajarkan, 

demikian para guru berkata saat 

diwawancarai.  

a. Jumlah seluruh siswa : 1067 anak 

b. Jumlah siswa tiap kelas : 37 anak 

(ada yang 38 anak) 

c. Prestasi siswa: 

Mengingat begitu banyaknya 

prestasi siswa yang telah diperoleh, 

berikut ini disampaikan daftar 

prestasi siswa pada tahun 2009 saja. 

 Juara I Kuis Bintang Pintar 

Ultra 

 Olimpiade MIPA tingkat 

internasional memperoleh 

medali perak 

 Peringkat 7 lomba band se-DIY 

 Juara I lomba renang dan 

 



footsal 

 Juara I paduan suara dan seni 

musik 

 Juara I lomba tari 

 Juara I lomba pidato bahasa 

Jawa 

 Juara I lomba pidato lomba 

bahasa Inggris 

 

3 Potensi Guru Tenaga pendidik di SMA N 8 

Yogaykarta sangat kompeten 

dibidangnya masing-masing. 

a. Jumlah guru : 68 orang 

b. Struktur: 

 S3/S2 = 5.41 % 

 S1 = 74.32 % 

 D3 = 13.51 % 

 D2 = 1.35 % 

 D1 = 5.41 % 

c. Mayoritas guru mengajar sesuai 

bidangnya masing-masing 

d. Kegiatan guru: 

 Diklat bahasa Inggris setiap hari 

Rabu (14.00-16.00 WIB) 

 Pelatihan IT (terutama Power 

Point dan internet) pada hari 

Jumat. 

 Melaksanakan MGMP setiap 

minggu. 

 Mengikuti seminar, workshop 

KTSP, peningkatan mutu, karya 

tulis, dll. 

 



 Membuat buku yang nantinya 

bisa dimanfaatkan untuk sekolah 

atau luar sekolah. 

 

4 Potensi karyawan Karyawan di SMP N 8 Yogyakarta 

meliputi: 

a. Jumlah karyawan: 

42 orang rata-rata pendidikan akhir 

SMA dan 2 orang rata-rata 

pendidikan akhir S1 

b. Kegiatan karyawan: 

 Diklat bahasa Inggris setiap hari 

Rabu (14.00-16.00 WIB). 

 Pelatihan IT (terutama Power 

Point dan internet) pada hari 

Jumat. 

 

 

5 Fasilitas KBM dan 

Media 

Fasilitas KBM dan media yang 

dimiliki SMP N 8 Yogyakarta cukup 

lengkap. 

a. Untuk kelas RSBI (Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional), 

fasilitas KBM dan media yang 

tersedia antara lain: 

 Whiteboard 

 Blackboard 

 LCD 

 Laptop 

 Internet 

 TV education 

b. Untuk kelas reguler, fasilitas KBM 

dan media yang tersedia antara 

 



lain: 

 Whiteboard 

 Blackboard 

 OHP 

 TV education 

 

6 Perpustakaan  Perpustakaan SMP N 8 Yogyakarta 

terdiri dari 1 ruangan. 

 

empunyai struktur kepengurusan 

perpustakaan lengkap 

 

eraturan jelas (tertulis) 

1. 

eraturan Ketertiban Perpustakaan, 

terdiri dari : peraturan yang perlu 

diperhatikan, larangan yang perlu 

diperhatikan, dan sanksi 

pelanggaran. 

2. 

eraturan pengunjung dan pemakai 

perpustakaan jelas (tertulis). 

 

asilitas: 

1. 

oleksi buku lengkap 

2. 

asilitas ruangan lengkap, terdiri 

dari: komputer katalog 2 buah, 

AC, TV, VCD dan CD player, 

Tipe Recorder, Layar LCD, sound 

system, galon, dispenser, lemari, 

 



kursi, meja, dan terdapat 3 

ruangan khusus (yaitu library 

coordinator room, English 

corner, ruangan buku paket dan 

komputer). 

3. 

engelolaan perpustakaan cukup 

bagus.  Terdapat grafik 

pengunjung, jam kerja 

perpustakaan (Senin - Kamis 

pukul 07.00 - 15.30 WIB, Jumat - 

Sabtu pukul 07.00 - 13.30 WIB), 

pemetaan pengelompokan buku, 

dan inventaris buku diperoleh dari 

sumbangan dinas, guru-guru dan 

karyawan. 

4. 

ondisi gedung/ ruangan 

perpustakaan sangat layak. 

7 Loboratorium  Terdiri dari 8 ruangan: 

1. 

aboratorium Komputer 

Terdiri dari 2 ruangan, yaitu Lab. 

Komputer 1 dan Lab. Komputer 2. 

Masing-masing laboratorium 

mempunyai: 

o 

omputer yang dimiliki 20 unit 

(layak pakai) 

o 

asilitas lengkap (AC, LCD, galon, 

buku-buku, meja kursi, dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lemari) 

o 

elum ada peraturan tertulis 

o 

apat akses internet 

o 

enataan ruangan kurang rapi  

2. 

aboratorium Fisika 

Terdiri dari 1 ruangan. 

 

truktur organisasi jelas 

 

asilitas lengkap (kursi dan meja, 

AC, OHP, TV, komputer, dan 

barang - barang penunjang 

kegiatan pembelajaran) 

 

engelolaan Lab.Fisika 

terkoordinir dengan baik 

 

ondisi gedung layak 

 

lat-alat praktek penunjang 

kegiatan pembelajaran lengkap 

3. 

aboratorium Biologi 

Terdiri dari 2 ruangan, yaitu 

Lab.Biologi 1 untuk praktek dan 

Lab.Biologi 2 tempat penyimpanan 

dan koleksi organ, kerangka dan 

hal-hal yang terkait dengan 

 

 

ab. Fisika 

dikelola 

dengan baik 

oleh Bapak 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pembelajaran. 

 

truktur organisasi jelas 

 

asilitas lengkap (LCD, TV, 

komputer, OHP, sumber air (kran) 

lancar) 

 

lat lengkap, seperti; media, buku, 

patung 

 

ondisi gedung layak 

4. 

uang Musik 

Terdiri dari 1 ruangan. 

 

erdapat 2 paket alat band 

 

uangan kedap suara 

 

ata tertib jelas (tertulis) 

 

ondisi fisik ruangan bagus/ 

lengkap 

5. 

aboratorium Bahasa  

Terdiri dari 1 ruangan. 

 

empunyai 48 headset 

 

eraturan tertulis (jelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

enggunaan Lab. bahasa tidak 

begitu efektif 

 

asilitas cukup 

 

edia (monitor) kurang/ tidak 

begitu lengkap 

6. 

aboratorium Matematika 

Terdiri dari 1 ruangan. 

 

ab. matematika biasa digunakan 

untuk pelatihan siswa dalam 

persiapan kejuaraan/ perlombaan. 

 

erdapat profil prestasi tim 

olimpiade SMP N 8 Yogyakarta 

 

lat-alat peraga praktek tidak ada 

 

ingkai-bingkai teori penunjang 

kegiatan pembelajaran lengkap 

 

asilitas cukup 

 

edung dalam keadaan baik  

 

8 Bimbingan konseling Terdiri dari 1 ruangan. 

 

truktur kepengurusan lengkap 

Tugas BK SMP 

8 Yogyakarta 

terlampir. 



 

Fasilitas yang dimiliki lengkap 

 

empunyai ruangan khusus untuk 

bimbingan 

 

ata tertib jelas (tertulis) 

 

erdapat denah miniature tata 

ruang sekolah 

 

9 Bimbingan belajar Dalam bimbingan belajar, siswa SMP  

N 8 Yogyakarta dihimbau untuk 

menanamkan 5 pribadi dalam diri, 

yaitu: 

1. 

eningkatkan kedisiplinan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

2. 

angan malu bertanya. 

3. 

engikuti kegiatan tambahan belajar, 

terlebih lagi untuk kelas IX. 

Biasanya berupa tambahan materi 

dan remedial. 

4. 

embiasakan untuk latihan soal-soal 

secara terus menerus dengan ruang 

lingkup lebih luas. 

5. 

engembangkan penguasaan bidang 

MIPA dengan adanya Olimpiade 

 



MIPA. Teknisnya dibentuk tim 

MIPA, dilaksanakan tiap minggu 

kemudian mendapat pembinaan 

yang dibimbing langsung oleh guru 

bidang studi bahkan alumni SMP N 

8 Yogyakarta. 

 

10 Ekstrakurikuler Kegiatan Ekstrakurikuler SMP N 8 

Yogyakarta terdiri dari 17 macam, 

yaitu; komputer, jurnalistik, seni baca 

Al-Qur’an, karawitan, bahasa Inggris 

(wajib kelas VII), MIPA, seni lukis 

dan batik, seni tari, PMR, sepak bola, 

Tae Kwon Do, basket, pramuka (wajib 

untuk kelas VII), ibadah keagamaan, 

ensemble musik, paduan suara, dan 

peleton inti (TONTI). 

Kegiatan ekstrakurikuler di SMP N 

8 Yogyakarta banyak diikuti oleh 

siswa. Siswa sangat respon terhadap 

kegiatan-kegiatan diluar jam pelajaran 

yang diadakan oleh sekolah. Ruangan 

yang digunakan untuk kegiatan 

ekstrakurikuler juga sangat 

mendukung. Kegiatan ekstrakurikuler 

diberikan/ dilatih oleh guru-guru 

bidang keahlian yang mengajar di 

SMP N 8 Yogyakarta sendiri. 

 

Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

rutin 

dilaksanakan 

tiap hari. Jadwal 

Ekstrakurikuler 

terlampir. 

11 Organisasi dan fasilitas 

OSIS 

1. Terdapat pengurus OSIS yang 

terdiri dari Ketua, wakil ketua I, II, 

Sekretaris, wakil sekretaris I, 

 



II,bendahara, wakil bendahara I, II. 

2. Terdapat strukrur kegiatan OSIS.  

3. Terdapat fasilitas OSIS berupa 

tempat atau ruang OSIS yang 

digunakan sebagai tempat 

pertemuan atau rapat pengurus 

OSIS terdapat koordinator 

pengelolaan OSIS oleh salah satu 

guru. 

 

12 Organisasi dan fasilitas 

UKS 

1. UKS telah digunakan secara 

maksimal. 

2. Peralatan dan obat-obatan sudah 

cukup lengkap. 

3. Terdapat kegiatan PMR yang 

dilakukan setiap 1 minggu sekali. 

4. Ada kerjasama antara UKS SMP N 

8 Yogyakarta dengan puskesmas 

Gondokusuman II. Setiap 1 tahun 

sekali diadakan pengecekan 

kesehatan dari puskesmas. 

 

 

13 Administrasi 

- 

aryawan  

- 

ekolah 

- 

inding  

1. Terdapat struktur organisasi.  

2. Mempunyai visi dan misi. 

3. Terdapat daftar karyawan. 

4. Terdapat jadwal piket, RPP, dan 

silabus. 

 

 

14 Karya Tulis Ilmiah 

Remaja 

Tidak ada karya tulis ilmiah remaja 

tetapi lebih difokuskan pada 

olimpiade. 

Koordinator 

KTI: Ibu Dra. 

Indriastuti dan 



 Emma……….. 

15 Karya Ilmiah oleh Guru Terdapat karya ilmiah guru di SMP N 

8 Yogyakarta. Tidak semua guru mata 

pelajaran membuat karya ilmiah, 

namun hanya beberapa saja yang 

membuat karya ilmiah. Guru-guru 

yang membuat karya ilmiah umumnya 

untuk kepentingannya sendiri yaitu 

untuk portofolio dan sertifikasi. Guru-

guru yang membuat karya ilmaiah 

adalah guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia dan Sains. Ibu Martati 

adalah salah satu guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia yang membuat 

karya ilmiah. Beliau telah membuat 6 

karya ilmiah, 3 diantaranya yaitu:  

 Peningkatan Kemampuan 

Berbicara Bahasa Indonesia 

Melalui Kegiatan Wawancara 

Terhadap Narasumber (Studi di 

SMP N 8 Yogyakarta) 

 Stimulasi Media Gambar Guna 

Penigkatan Keterampilan Menulis 

Narasi (Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas) 

 Kecemasan Menghadapi Ujian 

Akhir Nasional, Motivasi Belajar 

dan Prestasi Belajar Siswa Dalam 

Ujian Akhir Nasional 2006/2007 

(Di SMP N 8 Yogyakarta). 

 

 

16 Koperasi siswa Koperasi Sekolah  



Koperasi sekolah yang ada di SMP 

N 8 Yogyakarta dibawah naungan 

OSIS. Penanggung jawab koperasi 

sekolah adalah Ibu Kaisi. Koperasi 

sekolah yang ada, terbagi menjadi dua 

ruang sebelah barat  menjual alat tulis 

dan sebelah timur mejual makanan 

ringan.  

Ada jadwal piket khusus bagi 

anggota koperasi sekolah yaitu para 

siswa menjaga dan mengurus koperasi 

sekolah yang ada. Namun pada 

pelaksanaanya siswa tidak begitu 

terlibat dalam hal tersebut. Hal ini 

disebabkan karena kepengurusan 

koperasi sekolah sudah diserahkan 

pada seorang petugas (orang luar yang 

digaji oleh sekolah) untuk menjaga 

dan mengurus koperasi sekolah 

tersebut. 

 

17 Tempat Ibadah SMP N 8 Yogyakarta mempunyai 

tempat ibadah yang lengkap, terdiri 

dari Masjid (Al-Fath), tempat ibadah 

untuk agama Kristen, Katolik, Hindu, 

dan Budha. Masing-masing tempat 

ibadah mempunyai penanggung 

jawabnya dan memiliki fasilitas yang 

cukup lengkap. 

Untuk Masjid Al-Fath ruangannya 

luas, bersih, lengkap dengan peralatan 

yang digunakan untuk beribadah 

 



(mukena, sarung, Al-Qur'an, buku-

buku bacaan). Selain itu juga terdapat 

piala-piala yang diperoleh oleh siswa-

siswi  SMP N 8 Yogyakarta dari 

berbagai perlombaan terkait masalah 

agama, di dalam masjid juga terdapat 

meja-meja kecil untuk ekstrakurikuler 

seni baca Al-Qur'an dan whiteboard. 

Penataan peralatan-peralatan yang ada 

masih kurang rapi, belum sesuai pada 

tempat yang telah disediakan. 

Tempat untuk mengambil air 

wudhu cukup bersih, namun tempat 

wudhu untuk anak laki-laki dan 

perempuan masih gabung menjadi 

satu. Di sebelah barat tempat wudhu 

terdapat kamar mandi yang kondisinya 

bersih.  

 

18 Kesehatan Lingkungan Lingkungan SMP N 8 Yogyakarta 

tergolong lingkungan yang sehat. 

Halaman yang ada cukup luas 

dilengkapi dengan taman yang terdiri 

dari berbagai macam tanaman yang 

tertata rapi. Namun, kesadaran akan 

menjaga kebersihan lingkungan masih 

kurang. Banyak sampah yang 

berserakan di depan kelas meskipun 

telah disediakan tempat sampah, ada 

juga sampah yang bertumpukan di 

saluran air sehingga ketika hujan turun 

salurannya tersumbat tidak dapat 

 



mengalir dan banyak air yang 

tergenang. Halaman sekolah masih 

kurang bersih. Kondisi semua ruang 

yang ada cukup bersih mulai dari 

kamar mandi sampai ruang kelas dan 

masing-masing telah ada pembagian 

jadwal piket. 

 

 

Yogyakarta,    Februari 2009 

Koordinator KKN/ PPL Sekolah/ Instansi   Ketua KKN/ PPL 

 

 

Samidi, S.Pd.            Kuswono 

         NIP. 131 270 642     NIM : 06406244028 
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