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DATA OBSERVASI 

AKTIVITAS GURU DAN SISWA SELAMA KBM  
 

Pertemuan  : Pertama 
Hari   : Kamis, 17 Januari 2013  
Pukul   : pukul 09.45 s/d 11.45 

Teknik Penelitian : Observasi 
Tempat  : SMALB Negeri Cicendo Kota Bandung 

Tahap 

Pembelajaran 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Catatan 

Tahap 
Pendahuluan 

1. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan salam 
dengan meletakkan telunjuk tangan di bawah mulut 
agar siswa memperhatikan dan membaca kata yang 

keluar dari bibir guru. Lalu melihat siswanya hadir 
semua, guru tidak perlu mengabsen mereka. 

2. Kemudian guru menanyakan apakah ada siswa yang 
pernah bermain ayunan? 

3. Kemudian guru menanyakan kembali, apa yang 

kalian lakukan agar ayunan ini bergerak? Karena 
yang dilihat hanya satu siswa yang menjawab, guru 

kemudian menanyai satu-satu ke siswa. 
4. Kemudian guru menanyakan kembali, bagimana 

gerakkannya? 

5. Kemudian guru mengambil penggaris dan 
menggetarkannya di atas meja. Kemudian guru 

1. Siswa memperhatikan apa yang diucapkan guru 
(ucapan salam), setelah itu siswa menjawab 
salam dengan akulturasi yang dapat ditangkap 

maksudnya. 
2. Menjawab pertanyaan guru dengan anggukan, 

namun ada siswa yang diam saja tapi 
memperhatikan pertanyaan yang dilontarkan 
guru. 

3. Siswa ada yang menjawab (Saliha) dengan 
mendorong. Selanjutnya siswa lainnya pun ikut 

menjawab yang sama dengan jawaban Saliha. 
4. Pada pertanyaan ini, jawaban siswa beragam. 

Ada yang menjawab maju mundur (Risa, Reni), 

jawaban berayun (Saliha), danada siswa yang 
tidak menjawab (Alen) tapi masih 

Apersepsi dan 
konsepsi awal dapat 
ditangkap siswa 

dengan baik, terbukti 
dengan aktifnya siswa 

menanggapi setiap 
pertanyaan guru. 
Ayunan yang menjadi 

apersepsi dan getaran 
penggaris yang 

menjadi konsepsi 
awal dapat dimengerti 
siswa. Hal ini 

dimungkinkan karena 
siswa sering/pernah 
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menanyai siswa, Jika sebuah penggaris 
disimpangkan, bagaimana bentuk gerakkannya? 

Kemudian menanyakan kembali, bagaimana bentuk 
lintasannya? 

6. Lalu guru menunjukkan pergerakan penggaris 
dengan pelan. bagian mana yang paling sering 
dilewatinya? Guru menanyakan satu-satu kepada 

siswa. Kemudian guru mengkoreksi dan 
menunjukkan posisi seimbang yang benar dari 

penggaris yang bergetar. 
7. Guru menanyakan kembali untuk menggambil 

konsepsi awal siswa tentang getaran. Berarti, apa 

yang dimaksud dengan getaran? Kemudian guru 
mengkoreksi dan menggabungkan jawaban konsepsi 

awal siswa. 
8. Setelah itu guru menjelaskan materi dan tujuan yang 

akan dicapai pada pertemuan hari ini. 

memperhatikan pertanyaan yang dilontarkan 
guru. 

5. Siswa menjawab naik turun (Saliha, Reni, 
Risa). Ada siswa yang hanya diam tapi 

memperhatikan (Alen). 
6. Semua siswa menunjuk bagian gerakkan 

penggaris tsb. Alen dan Risa menunjuk tidak 

pada posisi yang benar. 
7. Siswa ada yang menjawab, gerakkannya naik 

turun (Reni, Alen, Risa), melewati posisi 
diamnya (Saliha). 

8. Siswa hanya memperhatikan apa yang 

dibicarakan oleh guru.   

melihat fenomena tsb. 
 

 

Tahap Inti/ 

Penyajian 

9. Guru melakukan demonstrasi gerak bandul 

sederhana, kemudian menjelaskan bahwa gerakkan 
bandul, gerakkan ayunan, dan gerakkan penggaris 

sama, maka bandul bisa bergetar juga dan 
mempunyai titik seimbangnya. Penyebab bandul 
bergerak adalah getaran. 

10. Kemudian masih dengan memegang bandul 
sederhana, guru menunjuk pada bandul yang diam 

9. Siswa memperhatikan dengan seksama 

demonstrasi yang dilakukan guru dan 
menyimak penjelasan dari guru. 

10. Alat dan bahan telah terpasang dan telah dibagi 
per kelompok siswa. Sehingga ketika guru 
melakukan demonstrasi dengan menggubah 

panjang tali dan sudut simpangnnya, siswa ikut 
mempraktekkannya. 

15. Harapan guru, 

siswa dapat membuat 
hipotesis seperti, 

“Bila sudut 
simpangan diubah, 
waktu getarnya pun 

akan berubah” atau 
“Bila panjang tali 
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dan menjelaskan bandul tsb diam di titik 
seimbangnya. Kemudian bandul tsb ditarik, dan guru 

menjelaskan jarak posisi bandul setelah ditarik dari 
posisi diamnya.  

11. Kemudian guru merubah panjang tali bandul tsb 
menjadi 10 cm dan 15 cm, dan menggetarkannya. 
Dari demonstrasi tsb, lalu guru menanyakan bandul 

manakah yang akan bergerak bolak-balik lebih lama? 
12. Kemudian guru membuat tetap tali bandul tsb tapi 

merubah sudut simpangannya sembarang (<100) dan 
menggetarkannya. Dari demonstrasi tsb, lalu guru 
menanyakan bagaimana dengan gerak bolak-balik 

bandulnya? 
13. Kemudian dari kedua demonstrasi tsb, guru 

menanyai siswa apakah ada pengaruh sudut 
simpangan dan panjang tali yang diubah-ubah 
(sebagai pertanyaan permasalhan) yang mengarah 

agar siswa dapat membuat hipotesis. 
14. Kurang puas dengan hipotesis yang dibuat siswa, 

guru menanyakan kembali dengan pertanyaan, “Bila 
sudut simpangan diperbesar bagaimana waktu 
getarnya? Bila tali bandul diperpanjang, bagaimana 

waktu getarnya”  
15. Sehingga bagimana waktu getarnya bila sudut 

simpangan dan tali bandul diubah-ubah?  

11. Siswa semuanya dengan ragu-ragu menjawab, 
bandul yang bergerak lebih lama ialah bandul 

yang panjang talinya lebih panjang. 
12. Tidak ada satu pun siswa menjawab ataupun 

memberi tanggapan. 
13. Siswa memberi tanggapan “ada”. 
14. Siswa menjawab, menjadi lama. 

15. Siswa hanya menjawab “ada” dan “berubah”. 
Kata itu saja yang terucap oleh siswa. 

16. Siswa berkumpul bersama kelompoknya. 
17. Siswa memperhatikan dan membaca LKS yang 

diberikan guru. Kemudian siswa memegang 

peralatan yang telah disediakan. Serta 
memperhatikan petunjuk dari guru. 

18. Siswa tiap kelompok membagi kerja kelompok. 
Satu orang ada yang menyimpangkan bandul 
dan menghitung 10 kali getaran bolak-balik, 

dan orang lainnya mengukur waktu dengan 
menggunakan stopwatch. Sebelum 

menggetarkan bandul, semua siswa tiap 
kelompok bersama-sama mengukur panjang 
bandul menggunakan penggaris. 

19. Data yang di dapat siswa terlampau jauh. 
Sehingga siswa mengulang kembali 

percobaannya. 

diperpanjang, waktu 
getarnya akan 

semakin lama” 
 

 
27. Siswa terlihat 
masih belum bias 

menghubungkan 
hasil pengamatan 

dengan hasil pada 
tabel dan 
membuatnya menjadi 

kalimat kesimpulan. 
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16. menyimpulkan permasalahan yang akan dipelajari 
yaitu bagaimana gerakan bolak-balik atau gerak 

periodik bandul bila panjang bandul dan sudut 
simpangannya diubah-ubah? 

17. Guru lalu membagi siswa menjadi 2 kelompok. 
Kelompok pertama Alen dan Reni. Kelompok kedua 
Risa dan Saliha. 

18. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS). Guru 
mengarahkan menjelaskan langkah-langkah 

percobaan, menjelaskan apa yang akan diukur, 
diamati, serta alat dan bahan yang digunakan. 

19. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan 

percobaan pertama. Guru meminta siswa untuk 
merubah panjang tali bandul dari 10 cm, 15 cm, dan 

20 cm, dengan sudut simpangannya 100. Lalu dengan 
menggunakan stopwatch, guru meminta siswa 
mengukur lama waktu untuk 10 kali getaran bolak 

balik. 
20. Sambil melakukan percobaan, guru memeriksa data 

yang di dapat siswa. Guru meminta siswa mengulang 
kembali percobaan agar siswa paham dan 
mendapatkan data yang tidak terlampau jauh 

berbeda. 
21. Guru meminta siswa menuliskan hasil yang 

didapatnya pada tabel pengamatan di LKS. Untuk 

20. Setelah siswa mendapatkan hasil data yang 
benar, mereka memasukkan nilai yang didapat 

pada tabel pengamatan yang sebelumnya telah 
diberitahu oleh guru. Setelah itu, dengan cara 

yang sama siswa melakukan percobaan kembali 
dengan panjang bandul 15 cm dan 20 cm. 

21. Siswa melakukan seperti percobaan pertama, 

hanya pada percobaan kedua yang diubah 
adalah sudut simpangan. Siswa menggunakan 

busur dengan teliti dan menyesuaikan dengan 
sudut yang diminta. Menggunakan stopwatch 
untuk mengukur 10 kali getaran, dan 

menggunakan penggaris untuk mengukur 
panjang amplitudo. 

22. Setelah itu siswa merubah besar sudut 
simpangannya menjadi 80 dan 100, mengukur 
panjang amplitudonya, lalu memasukkan 

nilainya ke tabel pengamatan di LKS. Siswa 
melihat kembali apakah ada data yang harus 

diperbaiki oleh guru. Ketika ada data yang 
ganjil siswa mengulang percobaan tsb 

23. Siswa membaca pertanyaan LKS dan memberi 

tanggapan tidak mengerti. Setelah guru 
menjelaskan personal, siswa baru mengerti apa 

yang diminta pada soal. 



 

Lampiran E.1.a 

Nurul Aini, 2014 

Profil keterampilan proses sains siswa tunarungu smalb Pada pembelajaran ipa-fisika(studi kasus terhadap siswa tunarungu di smalb negeri cicendo kota 

bandung) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 
 

panjang bandul 15 cm dan 20 cm, guru menyuruh 
siswa melakukan hal yang sama dengan sebelumnya. 

22. Setelah percobaan pertama selesai, guru 
mengarahkan siswa untuk melakukan percobaan 

kedua. Percobaan kedua guru meminta guru untuk 
merubah sudut simpangan bandul menjadi 60 dengan 
panjang bandul tetap (15 cm), mengukur waktu 

untuk 10 kali getaran bolak-balik, serta mengukur 
panjang amplutudo menggunakan penggaris. 

23. Dengan cara yang sama, guru meminta siswa untuk 
merubah sudut simpangan menjadi 80 dan 100. 
Sambil melakukan percobaan, khawatir seperti 

percobaan pertama terjadi kembali, guru mengoreksi 
data yang didapat siswa. Ketika mendapatkan 

keganjilan data, guru meminta siswa untuk 
mengulang percobaan tsb. 

24. Setelah kedua percobaan selesai, guru meminta siswa 

untuk membaca pertanyaan yang ada di LKS. Guru 
pun membimbing siswa menjawab pertanyaan tsb 

dengan diselingi pemberian materi tentang parameter 
getaran (frekuensi, perioda, simpangan, amplitudo), 
dan mengisi tabel perioda dan frekuensi yang 

memerlukan perhitungan. 
25. Guru membimbing siswa untuk menjawab 

pertanyaan pada LKS dari no pertama sampai akhir, 

24. Kelompok pertama yang banyak menjawab 
LKS adalah Reni sedangkan Alen 

memperhatikan jawaban yang dibuat Reni. 
Sesekali Alen membantu Reni menjawab soal. 

Kelompok kedua terlihat kompak dalam 
menjawab soal, baik Saliha ataupun Risa 
mereka bersama-sama menjawab soal. 

Untuk operasi matematika dasar seperti 
perkalian dan pembagian, siswa tidak 

mengalami kesulitan. Menggunakan kalkulator 
pun terlihat lihai. 
Sesekali terlihat siswa bertanya meminta 

petunjuk apa yang harus dijawab dari soal pada 
LKS.  

25. Dalam membuat grafik, terlihat pertama kali 
siswa mengalami kebingunan dengan data yang 
akan diletakkan pada sumbu X dan sumbu Y. 

26. Meskipun grafik yang dibuat tidak 
menunjukkan grafik linear, tapi siswa sudah 

dapat membuat grafik dasar dari data yang 
didapatkan. 

27. Dibimbing oleh guru dari grafik yang telah 

dibuat, siswa dapat membuat kesimpulan, 
meskipun kesimpulan itu masih tertatih siswa 

membuatnya (seperti dieja dan diarahkan guru). 
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dan menunjukkan apa yang harus diisi. 
26. Pada soal yang meminta membuat grafik, guru 

membimbing siswa untuk memasukkan data pada 
tabel ke grafik sumbu XY (kartesian). Setelah 

mengarahkan data yang dimasukkan pada sumbu 
XY, guru membimbing siswa untuk menghubungkan 
antara titik-titik pada sumbu XY sehingga terbentuk 

grafik garis. 
27. Setelah LKS selesai diisi, guru membimbing per 

kelompok siswa untuk membuat kesimpulan dari 
percobaan yang telah dilakukan, dan menuliskannya 
pada LKS. Guru menunjukkan kepada siswa hasil 

grafik yang telah dibuatnya. Guru mengarahkan 
siswa sampai siswa dapat membuat kesimpulan. 

28. Guru meminta siswa menuliskan kesimpulannya dan 
meminta setiap kelompok menjelaskan di depan 
kelas hasil percobaannya. Dikarenakan waktu 

pelajaran telah ngaret dari waktu yang direncanakan, 
jadi guru meminta satu-satu tiap kelompok 

menjelaskan hasil percobaannya ke guru saja. 

28. Siswa tidak ada yang mau maju ke depan kelas 
untuk menjelaskan percobaannya. Siswa hanya 

membuat kesimpulan dan menuliskannya pada 
LKS. 

 
 

Tahap 
Penutup 

29. Di akhir pembelajaran, guru meminta siswa 
menyebutkan materi apa saja yang didapatkan hari 
ini dan percobaan yang dilakukan hari ini. 

30. Guru menginformasikan materi pelajaran pertemuan 
selanjutnya kemudian menutup pembelajaran dengan 

29. Siswa menjawab: 
Menggunakan bandul, amplitudo (Reni, Alen) 
Mengukur perioda, simpangan (Saliha) 

Membuat grafik, menggunakan sudut (Risa) 
30. Siswa menjawab salam juga seperti di awal 
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mengucapkan salam seperti di awal pembukaan 
pelajaran. 

pelajaran. 

 

 
 

Kesan dan Komentar: 
Bila dilihat dari KBM, menurut peneliti materi yang disampaikan cukup banyak dan percobaan yang dilakukan juga terbilang tidak mudah 

untuk cakupan siswa SMALB. Ada 2 jenis percobaan yang dilakukan. Pertama menentukan besar perioda dan waktu getar dari panjang tali yang 

diubah-ubah. Yang kedua menentukan besar perioda dan waktu getar dari simpangan sudut yang diubah-ubah. Selain perioda ada juga frekuensi 
yang harus dicari. Banyaknya variabel ini yang akan membuat siswa kebingungan. Mungkin siswa dapat melakukan percobaan ini, tapi maksud dan 

tujuan kurang kena ke siswa. Padahal bila ingin agar siswa dapat mengerti parameter getaran (perioda, frekuensi, simpangan) cukup satu jenis 
percobaan, dan hanya satu variabel saja. Misalnya percobaan menghitung waktu getar dan perioda dalam 10 getaran atau menghitung banyak 
getaran dalam 15 detik untuk menentukan frekuensi. Meskipun tingkatan belajar siswa sudah setara SMA, namun konsep yang baru ditangkap 

siswa masih setara SMP bahkan di bawahnya. 
Selama pertemuan ini terlihat aspek mengamati siswa lebih banyak muncul. Hal ini terlihat dari seringnya siswa memberi tanggapan dari 

demonstrasi/video/animasi atau bahkan pertanyaan guru. Aspek menggunakan alat pun juga cukup bagus, namun masih ada kesalahan dalam 
membaca alat dan mengukur. Untuk mengetahui apa yang akan dicari dan diamati siswa sudah cukup bisa mengetahui, namun konsepnya yang 
belum tertangkap siswa. Dalam membuat hipotesis, kesulitan yang dialami siswa yaitu mengungkapkan hipotesisnya dalam sebuah kalimat. Namun 

bila hipotesisnya itu diarahkan dari pertanyaan-pertanyaan siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Maksud saya, misalnya guru mengarahkan 
dengan menyanyai “mana yang lebih lama waktu getarnya, bandul yang talinya pendek atau panjang?” Pertanyaan ini yang mengarah ke hipotesis 

dapat siswa jawab dengan mudah. Karena kesulitan siswa berasal dari kata dan kalimat, ada baiknya guru memberi contoh dalam membuat kalimat 
hipotesis. Misalnya, “bila panjang tali diubah menjadi panjang maka waktu getarnya akan lebih lama”. 

Hal ini pun terjadi juga ketika membuat kesimpulan. Kesimpulan harus berupa kalimat. Maka dari itu guru harus memberikan contoh 

membuat kalimat kesimpulan. Dalam menginterpretasi data dari data tabel menjadi grafik, sangat mudah siswa membuatnya. Mungkin pertama 
membuat siswa agak lupa. Namun setelah dibantu guru siswa mulai bisa melakukannya sendiri. Yang kurang tepat ketika membuat grafik yaitu 
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guru kurang mengarahkan siswa dalam membuat skala grafik sehingga grafik yang digambar bentuknya kurang tepat. Yang menjadi kesulitan 

kembali yaitu siswa belum bisa menghubungkan grafik dengan hasil pengamatannya. Hal ini masih ada hubungannya dengan membuat kesimpulan, 
dan solusinya sama dengan membuat kesimpulan yaitu memberi contoh membuat kalimat. 

Keterampilan bertanya siswa memang tidak terlihat jelas. Sebab siswa tidak pernah melontarkan pertanyaan. Namun, siswa melontarkan 
kesulitannya dan kebingungannya dengan menggunakan isyarat non verbal. Misalnya dengan tatapan yang masih terlihat bingung dan seperti 
meminta penjelasan lebih detail. Atau sama sekali tidak memberi tanggapan padahal sangat memperhatikan dari awal sampai akhir. Kendala yang 

terlihat mengapa siswa tidak mengucapkan apa yang ingin ditanyakan yaitu siswa kesulitan bagaimana mengungkapkannya. Lagi-lagi tersangkut 
dengan kalimat dan kosahkata. Dalam mengkomunikasikan hasil percobaan sudah sangat baik meskipun masih malu-malu siswa 

mengungkapkannya, sehingga komunikasi yang terjadi bukanlah siswa dengan satu kelas tapi baru sebatas siswa dengan guru. 


