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DATA OBSERVASI 

AKTIVITAS GURU DAN SISWA SELAMA KBM  
 

Pertemuan  : Keempat 
Hari   : Selasa, 26 Maret 2013 
Pukul   : pukul 09.45 s/d 11.15 

Teknik Penelitian : Observasi 
Tempat  : SMALB Negeri Cicendo Kota Bandung 

Tahap 

Pembelajaran 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Catatan 

Tahap 
Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam seperti pada pertemuan 
sebelumnya dan melihat kehadiran siswanya 

yang hadir semua. 
2. Guru mengulas sedikit pelajaran pertemuan 

sebelumnya, sifat-sifat gelombang. Lalu guru 
memberitahukan topik pembelajaran 
pertemuan itu yaitu tentang energi gelombang. 

3. Kemudian guru melakukan konsepsi awal, 
menampilkan animasi perahu yang terkena 

ombak lalu menanyakan tentang fenomena 
tersebut.  

4. Guru memotivasi siswa dan menyiapkan siswa 

untuk mulai belajar dengan menanyakan 
tentang muatan yang dibawa gelombang. 

1. Siswa menjawab salam seperti yang dilakukan 
pada pertemuan sebelumnya. 

2. Memberi tanggapan dari pertanyaan-petanyaan 

ulasan singkat materi sebelumnya dari guru. 
3. Masih terus memperhatikan gerakkan animasi 

namun masih bingung dengan pertanyaan yang 
disampaikan guru. Terlihat dari wajah dan tidak 
adanya tanggapan dari siswa. 

4. Siswa masih tetap diam tidak memberi 
tanggapan, hanya terlihat bingung mendengar 

kata muatan gelombang. Sehingga guru 
menjelaskan tentang muatan itu sendiri, yaitu 
sesuatu yang dibawa oleh gelombang. Tentang 

energi siswa seperti mengerti sekali sebab 
mereka menyebutkan perubahan energi 

3. Animasi hanya 
menampilkan 
gerak perahu di 

atas air, namiun 
pertanyaan dari 

guru lebih 
menanyakan 
penyebab gerak 

perahu sampai ke 
tepi pantai. 

 
 
Banyak kata-kata yang 

belum dimengerti 
siswa pada pertemuan 
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Setelah itu menjelaskan arti muatan dan 
energi. 

contohnya energi listrik menjadi panas dan 
cahaya. 

kali ini. Kata tersebut 
pun sulit untuk guru 

ganti dengan kata yang 
lebih sederhana lagi 

sebab kata itu 
(medium/media dan 
muatan) sudah cukup 

sederhana. Sehingga 
guru harus 

merubahnya menjadi 
kata kerja. Seperti kata 
medium menjadi alat 

gelombang merambat 
(tali), dan muatan 

bagian yang dibawa 
gelombang. 
 

 
Percobaan pertemuan 

ini sangatlah mudah 
sekali dilakukan dan 
lebih mengajak siswa 

untuk menganalisis 
pengamatan mereka. 

Namun, ketika siswa 

Tahap Inti/ 

Penyajian 

5. Setelah merasa siswa mengerti tentang arti 

muatan dan energi, guru mengarahkan siswa 
tentang masalah yang akan dicari pada 

pertemuan hari ini, yaitu apa yang 
dirambatkan gelombang. Guru menuliskan 
kata yang sukar dimengerti ke siswa pada 

papan tulis, misalnya kata medium/media, kata 
muatan. 

6. Guru kemudian membimbing siswa untuk 
membuat hipotesis dengan mengarahkan siswa 
dengan pertanyaan-pertanyaan. 

7. Kemudian guru membagi siswa menjadi dua 
kelompok, lalu memberikan masing-masing 

kelompok alat dan bahan yang akan digunakan 
untuk percobaan. 

8. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan 

kerja kelompok sesuai dengan langkah LKS. 
9. Setelah siswa selesai melakukan percobaan, 

guru mengajak siswa untuk menjawab 
pertanyaan pada LKS dan menganalisis 
percobaan yang dilakukan. 

10. Pada tahap akhir menjawab LKS, guru 
meminta siswa memberikan kesimpulan 

6. Ketika guru menyinggung tentang 

medium/media, siswa terlihat kurang mengerti 
kata tersebut sehingga guru menjelaskan 

tentang kata tersebut. 
7. Masing-masing kelompok menerima satu utas 

tali panjang dan tali rapia pendek, serta 

penggaris, lalu membaca LKS yang diberikan. 
8. Siswa melakukan kerja kelompok. Sebelumnya 

siswa diminta untuk mengukur panjang tali, lalu 
meletakkan tali rapia pendek sekitar 0,5 meter 
dari salah satu ujung tali yang panjang. 

Kemudian mengikuti instruksi pada LKS, salah 
satu siswa menggetarkan sehingga terbentuk 

gelombang transversal. Siswa lainnya diam dan 
merasakan getaran gelombang tersebut. 

9. Siswa menjawab LKS yang bisa mereka jawab 

dan sesuai dengan yang siswa lakukan selama 
percobaan. Namun untuk pertanyaan yang 

membutuhkan alasan, siswa tidak dapat 
memberikan alasannya. 

10. Dalam membuat kesimpulan, awalnya kedua 

kelompok tidak memberikan. Lalu guru 
membimbingnya. Namun, karena lama sekali 
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percobaan siswa. 
11. Setelah kesimpulan dibuat, guru meminta satu 

kelompok untuk maju ke depan dan kelompok 
lainnya menanggapi jawaban pada LKS, 

seperti pada pertemuan sebelumnya.  

siswa menjawabnya sehingga guru yang 
memberikan kesimpulan akhirnya. 

12. Kelompok Reni dan Alen yang maju ke depan 
kelas karena kelompok Risa dan Saliha ketika 

ditunjuk guru terlihat malu-malu. Sehingga 
guru tidak memaksanya. Namun pada 
pertemuan ini lebih baik dari pertemuan ke tiga 

sebab terjadi interaksi antara kedua kelompok. 
Kelompok Saliha dan Risa menanggapi dan 

bertanya atas perbedaan jawaban mereka 
dengan kelompok yang di depan kelas. 
 

diminta untuk 
mengungkapkannya 

dengan konsep siswa 
kebingungan dan lama 

mengungkapkannya 
padahal guru sudah 
sangat 

membimbingnya. 
Melihat keadaan ini 

akhirnya guru yang 
memberikan 
kesimpulannya.  

Tahap 

Penutup 

12. Di akhir pembelajaran guru meminta siswa 

menyebutkan apa yang telah dipelajari hari ini.  
13. Kemudian guru menginfokan bahwa BAB 

materi getaran gelombang telah selesai. 
Pertemuan selanjutnya masuk ke materi baru. 
Kemudian menutup pertemuan dengan salam 

seperti pada pertemuan sebelumnya.  

13. Siswa menyebutkan pengamatan yang telah 

dilakukan. Namun siswa tidak mengungkapkan 
yang menjadi pokok masalah pada pertemuan 

ini yaitu tentang energi gelombang, yang 
diharapkan guru seharusnya itu terlontar. 

14. Menjawab salam seperti pada pertemuan 

sebelumnya. 

 

 
Kesan dan Komentar : 

 Bila dilihat dari KBM, materi yang diambil sangat bagus. Dapat juga membuat siswa aktif melakukannya sebab sangat mudah untuk 
dilakukan percobaan dan mengajak siswa untuk mengamati dan menganalisis. Namun sebaiknya guru memberikan apersepsi tentang energi terlebih 
dahulu, karena bahasannya mengenai energi gelombang. Tujuannya agar siswa mengingat kembali materi energi yang telah dipelajari sebelumnya. 

Siswa sudah tahu tentang energi bahkan dapat menyebutkan contoh perubahan enerfi. Namun ternyata siswa masih belum mengerti penyebab 
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energi dan hubungannya dengan usaha. Sebenarnya pertemuan keempat ini ingin agar siswa dapat menghubungkan usaha menyimpangkan 

(getaran) dengan energi gelombang, yang dapat terasa dan terlihat dari berpindah/tidaknya tali pendek yang diikatkan ke tali panjang. 
Pemilihan animasi tidak sesuai dengan penjelasan guru. Hal ini bisa membuat siswa bingung, karena penjelasan guru tidak serupa dengan 

gerak animasi. Kata medium/media dan kata muatan menjadi kata asing bagi siswa, sehingga guru merubahnya dengan kata yang sudah diketahui 
sebelumnya. 
 Aspek mengamati masih cukup baik dan siswa masih aktif dalam mengikuti KBM pertemuan tersebut. Merencanakan percobaan dan 

melakukan percobaan tidak terlihat kesulitan apapun. Siswa dapat mengerti petunjuk LKS dan melakukannya sesuai petunjuk LKS. Pada 
pertemuan ini guru tidak banyak memberi arahan dalam percobaan, karena menurut guru siswa sudah sangat mengerti apa yang tertulis di LKS. 

Hanya saja ketika dalam percobaan, tali pendek yang terikat pada tali panjang ikut berpindah posisi, meskipun jaraknya sangat kecil. Seharusnya 
tidak, sebab akan mengarahkan bahwa energi lah yang berpindah, medium tidak ikut berpindah. Hal ini menjadi perbedaan yang di dapatkan antara 
kedua kelompok. Membuat hipotesis tidak terlaksana, hal ini terlihat ada beberapa kata yang tidak dimengerti siswa sehingga ketika berhipotesis 

pun siswa masih bingung. Membuat kesimpulan masih terkendala dari mengungkapkan dan menyusun kalimatnya. Menafsirkan data tidak lah sulit, 
sebab percobaan yang dilakukan pun sangat sederhana. Seperti pada pertemuan ketiga, di pertemuan ini siswa diminta untuk mempresentasikan 

hasil pengamatan dan siswa lainnya memberi tanggapan. Proses ini berjalan baik seperti pada pertemuan ketiga. Kemampuan bertanya siswa pun 
terasah dari presentasi ini. Namun siswa masih belum bisa menghubungakan konsep gelombang dan konsep energi, padahal di awal pertemuan ini 
guru telah menyinggung tentang energi dan perubahannya baik dari gerak menjadi panas, dll. Sayangnya yang mempresentasikannya hanya satu 

kelompok saja. Terjadinya perbedaan hasil pengamatan langsung dikoreksi guru dan diluruskan oleh guru saat di akhir tahapan pembelajaran. 


