
 

Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN QUIZ TEAM 

 

1. Tulislah kode/nama siswa pada kolom siswa yang melakukan kegiatan sesuai  aspek yang 

diamati 

2. Pada kolom jumlah, tuliskan jumlah siswa yang melakukan kegiatan sesuai aspek yang 

diamati 

3. Pada kolom persentase, tuliskan persentase siswa yang melakukan kegiatan sesuai aspek 

yang diamati dengan cara jumlah siswa yang melakukan dibagi jumlah keseluruhan siswa 

yang mengikuti pembelajaran dikali 100% (f/n x 100%).  

Pertemuan ke:               Materi: 

Siklus ke :    

Jml Siswa yang hadir :   Tanggal: 

N
o 

Aspek Yang 
Diamati 

Hasil Pengamatan 

Ket 
Siswa Jmlh % 

1 

Tidak 

terlambat 

masuk kelas 

(masuk kelas 

tepat waktu)         

2 
Tidak keluar 

masuk kelas 

saat KBM         

3 

Tidak 

mengganggu 

teman saat 

KBM          

4 

Mencatat 

materi yang 

dianggap 

penting         

5 

Memperhati 

kan presentasi 

guru 
        

6 

Aktif 

merespon 

presentasi guru 

         

7 

Aktif 

berdiskusi 

dengan 

kelompok 

dalam 

membuat kuis         



8 

Aktif  

berdiskusi 

dengan 

kelompok 

dalam 

menjawab kuis         

9 

Rajin 

mengerjakan 

tugas 
        

 

 

                Observer 

 

 

 

        (                                                  ) 

 

 

Lampiran 7 

                                           LEMBAR OBSERVASI GURU 

Pertetuan ke : 

 

Materi: 
    Siklus ke : 

 

Tanggal: 
    

N

O 
Aktivitas Mengajar 

Hasil 

Keterlaksanaan 
Kualitas 

Ket Ter 

laksa

na 

Tdk 

Terlak

sana 

K

B 
B 

B

S 

1  KEGIATAN PENDAHULUAN 

a. Mempersiapkan siswa belajar,  

b. Melakukan apersepsi 

c. Memotivasi siswa 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Menyampaikan rencana kegiatan 

pembelajaran 

f. Mempersiapkan peralatan atau media 

pembelajaran       
      

2  KEGIATAN INTI 

a. Membagi siswa menjadi 3 kelompok 

b. Presentasi  klasikal tentang klasifikasi 

Tumbuhan Lumut 

c. Meminta Kepada kelompok A membuat 

pertanyaan kuis dan  sebagai kelompok 

penanya, kel B dan C yang menjawab 

(guru sbg moderator) 

d. Presentasi  klasifikasi tumb paku 

e. Meminta kelompok B membuat 

pertanyaan dan sebagai kelompok 

penanya, kelompok A dan C sebagai       
      



penjawab (guru sbg moderator)  

f. Presentasii klasifikasi tumbuhan biji 

g. Meminta kelompok C membuat 

pertanyaan kuis dan sebagai kelompok 

penanya, kel A dan B sebagai penjawab 

(guru sbg moderator) 

3  KEGIATAN PENUTUP 

a. Mengajak siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 

b. Melakukan penilaian secara tertulis  

c. Memberikan motivasi dan kegiatan 

tindaklanjut yang harus dilakukan oleh 

siswa di rumah dan pada pertemuan 

berikutnya       
      

 Ket: KB=Kurang baik, B= baik, BS= baik sekali     

 

Observer 

 

 

 

( ...........................................) 

 

 

 

 


