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Catatan Lapangan Siklus I 

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2013 

WAKTU KETERANGAN 

06.45 

 

 

07.00 

 

 

 

07.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.25 

 

 

07.30 

 

 

 

07.50 

 

 

08.05 

 

08.02 

Guru memasuki kelas dan menunggu beberapa siswa yang datang terlambat. 

Selagi menunggu, guru mengajak siswa untuk memungut sampah yang ada 

dikelas kemudian membuangnya di tempat sampah 

- Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

- Guru mengecek kehadiran siswa, tiga siswa tidak hadir tanpa keterangan, 

dua siswa dispensasi 

- Guru mengecek kesiapan siswa 

Guru menyinggung materi pertemuan sebelumnya melalui pertanyaan “siapa 

yang mau menjelaskan bagaimana munculnya kerajaan Islam di Indonesia? 

Apa saja hal-hal yang melatarbelakanginya?”. Seorang siswa bernama FM 

mengacungkan tangan dan berusaha menjawabnya, “karena untuk dijadikan 

kekuatan Islam di Indonesia dan menjadi jalan untuk menyebarkan agama 

Islam di Indonesia”. Guru memberi komentar “iya, bagus sekali jawabannya. 

Ada yang mau menambahkan atau mempunyai jawaban lain?” Namun siswa 

tidak ada lagi yang mengacungkan tangan. Begitupun ketika guru menawarkan 

jika ada siswa yang ingin bertanya, siswa masih tidak ada yang mengacungkan 

tangan 

Berbarengan dengan bel jam pelajaran pertama berbunyi, guru mengarahkan 

siswa untuk mengumpulkan tugas, ternyata semua kelompok belum selesai 

mengerjakan. 

Waktu yang seharusnya digunakan untuk presentasi, menjadi digunakan untuk 

menyelesaikan tugas. Setiap kelompok sibuk menyelesaikan tugas dan guru 

berkeliling kelas mengunjungi setiap kelompok dengan menawarkan apabila 

ada yang ingin ditanyakan perihal tugas. 

Siswa mendiskusikan hasil tugas yang sedang dikerjakan, tampak di setiap 

kelompok ada beberapa anggota yang tidak memperhatikan diskusi. Setelah 

selesai diskusi, guru mengarahkan peraturan presentasi. 

Kelompok pertama tampil, hampir keseluruhan siswa tidak memperhatikan, 

beberapa siswa ada yang sibuk menggunakan HP-nya. 

Kelompok dua tampil, audiens sibuk mengobrol dengan teman sebangkunya 
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08.10 

 

08.18 

 

08.25 

 

 

08.30 

 

 

 

08.45 

sehingga kondisi kelas cukup ribut dan gaduh, guru berkali-kali 

mengkondusifkan kelas. 

Kelompok tiga tampil, karena presentasinya cukup menarik, kelompok tiga 

mampu membuat audiens menyimak dengan baik. 

Kelompok empat tampil, audiens masih tetap menyimak presentasi dengan baik 

karena penyaji mampu menarik perhatian audiens 

Kelompok lima tampil, siswa sudah mulai bosan dengan pembelajaran, ada 

beberapa siswa yang kembali bermain dengan HP dan mengobrol dengan teman 

sebangkunya. 

Guru mengomentari keseluruhan penampilan, mengoreksi tugas dan 

menjelaskan materi yang ditugaskan. Kemudian guru memberi motivasi agar di 

pertemuan selanjutnya siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Setelah itu guru 

mengajak siswa mengambil kesimpulan dari materi pertemuan ini. 

Pembelajaran berakhir. 

 

Catatan Lapangan Siklus II 

Hari dan Tanggal : Selasa, 12 November 2013 

WAKTU KETERANGAN 

06.45 

 

 

07.00 

 

 

 

07.10 

 

 

 

 

07.25 

 

 

Guru memasuki kelas dan menunggu beberapa siswa yang datang terlambat. 

Selagi menunggu, guru mengajak siswa untuk memungut sampah yang ada 

dikelas kemudian membuangnya di tempat sampah 

- Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

- Guru mengecek kehadiran siswa, dua siswa tidak tanpa keterangan, dua 

siswa sakit, satu siswa ijin 

- Guru mengecek kesiapan siswa 

Guru mengeluarkan peta konsep dan memberikan penjelasan mengenai 

keterhubungan materi pertemuan sebelumnya dengan pertemuan ini. Ketika 

guru sedang menjelaskan, siswa bernama AS mengajukan pertanyaan, “Bu, 

apakah kesenian di Bali saat ini merupakan hasil dari akulturasi dengan 

Hindu-Budha?”. 

Berbarengan dengan bel jam pelajaran pertama berbunyi, guru mengarahkan 

siswa untuk duduk secara berkelompok dan mengeluarkan informasi yang 

didapat dari internet, mengeluarkan buku paket dan kertas karton. Setelah 
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itu guru menjelaskan langkah-langkah tugas. Siswa mulai mengerjakan 

tugas dan guru berkeliling mengecek pekerjaan siswa. Kelompok 1, 3, 4, 

dan 5 hanya beberapa orang yang mengerjakan tugas, kelompok 2 setiap 

anggota saling membantu. 

Siswa mendiskusikan hasil tugas yang sedang dikerjakan, guru berkeliling 

untuk melihat apa yang sedang didiskusikan setiap kelompok. Kelompok 3 

setiap anggota menyimak diskusi dan saling menceritakan. Kelompok 1, 2, 

4, dan 5 hanya beberapa orang yang menyimak dan menceritakan informasi. 

Kelompok pertama tampil adalah kelompok 3 dengan tema contoh 

akulturasi budaya Hindu-Budha, Islam dengan budaya lokal Indonesia di 

bidang kepercayaan/ajaran. Yang ditunjuk oleh guru adalah siswa bernama 

AS. Kondisi kelas kondusif, seluruh audiens memperhatikan penyaji. 

Kelompok tampil kedua adalah kelompok 1 dengan tema contoh akulturasi 

budaya Hindu-Budha, Islam dengan budaya lokal Indonesia di bidang 

tradisi dan upacara. Yang ditunjuk untuk presentasi adalah HMA. Beberapa 

audienas ada yang tidak memperhatikan 

Kelompok tampil ketiga adalah kelompok 5 dengan tema contoh akulturasi 

budaya Hindu-Budha, Islam dengan budaya lokal Indonesia di bidang 

pemerintahan. Kelompok ini diwakili oleh FMN. Kondisi kelas masih 

kondusif. 

Kelompok tampil keempat adalah kelompok 2 dengan tema contoh 

akulturasi budaya Hindu-Budha, Islam dengan budaya lokal Indonesia di 

bidang pendidikan. Yang ditunjuk untuk presentasi adalah PP. Pada 

pertengahan presentasi kelas cukup ribut, guru dengan tegas menegur siswa 

agar memperhatikan penyaji. 

Kelompok tampil terakhir adalah kelompok 4 dengan tema contoh 

akulturasi budaya Hindu-Budha, Islam dengan budaya lokal Indonesia di 

bidang ekonomi. Siswa bernama RA menjadi perwakilan kelompok 4 untuk 

mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan. Hampir kesleuruhan audiens 

memperhatikan. 

Guru mengomentari keseluruhan penampilan dan menjelaskan materi yang 

ditugaskan. Guru mengumumkan kelompok dengan nilai terbaik, yaitu 

kelompok 3. Guru memberikan tambahan nilai, kemudian mengajak siswa 
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08.45 

menyimpulkan materi pembelajaran pada pertemuan ini. 

Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru menugaskan siswa membaca 

materi selanjutnya.. 

 

 

Catatan Lapangan Siklus III 

Hari dan Tanggal : Selasa, 26 November 2013 

WAKTU KETERANGAN 

06.45 

 

 

 

 

 

07.00 

 

 

 

 

07.25 

 

 

 

 

 

07.45 

 

 

08.05 

08.15 

08.25 

08.35 

 

- Guru memasuki kelas dan mengajak siswa untuk memungut sampah 

yang ada dikelas kemudian membuangnya di tempat sampah 

- Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

- Guru mengecek kehadiran siswa, dua siswa tidak hadir tanpa keterangan, 

dua siswa sakit, satu siswa ijin 

- Guru mengecek kesiapan siswa 

Guru menjelaskan materi belajar pada pertemuan ini dengan media 

powerpoint. Ditengah-tengah penjelasan guru mengajukan pertanyaan 

kepada murid. Murid tidak ada yang menjawab, kemudian guru mengatakan 

bahwa setiap siswa yang mengajukan pertanyaan akan diberi nilai 

tambahan, setelah itu ada beberapa siswa yang berusaha menjawab. 

Berbarengan dengan bel jam pelajaran pertama berbunyi, guru mengarahkan 

siswa untuk duduk secara berkelompok dan mengeluarkan informasi yang 

didapat dari internet, mengeluarkan buku paket dan kertas karton. Guru 

menjelaskan langkah-langkah tugas. Siswa mulai mengerjakan tugas dan 

guru berkeliling mengecek pekerjaan siswa. Setiap anggota kelompok saling 

membantu dalam mengerjakan. 

Siswa mendiskusikan hasil tugas yang sedang dikerjakan, guru berkeliling 

untuk melihat apa yang sedang didiskusikan setiap kelompok. Setiap 

anggota menyimak diskusi dengan baik. 

Kelompok pertama tampil, kondisi kelas kondusif. 

Kelompok dua tampil, sebagian besar audiens masih tetap memperhatikan. 

Kelompok tiga tampil, hampir semua audiens menyimak. 

Kelompok empat tampil, sebagian besar siswa mulai tidak memperhatikan 

dan guru dengan tegas menegur agar audiens memperhatikan penyaji 
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08.45 

 

 

08.55 

 

 

 

09.00 

kembali. 

Kelompok lima tampil, siswa sudah mulai bosan dengan pembelajaran, ada 

beberapa siswa yang kembali bermain dengan HP dan mengobrol dengan 

teman sebangkunya. 

Guru mengomentari keseluruhan penampilan dan menjelaskan materi yang 

ditugaskan. Guru mengumumkan kelompok dengan nilai terbaik, yaitu 

kelompok 3 dan 4. Guru memberi tambahan nilai dan mengajak siswa untuk 

menyimpulkan materi pada pertemuan ini. 

Sebelum pembelajaran berakhir, guru menugaskan siswa untuk membaca 

materi selanjutnya. 

 

Catatan Lapangan Siklus IV 

Hari dan Tanggal : Rabu, 6 Januari 2014 

WAKTU KETERANGAN 

06.45 

 

 

 

 

 

07.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.25 

 

- Guru memasuki kelas dan mengajak siswa untuk memungut sampah 

yang ada dikelas kemudian membuangnya di tempat sampah 

- Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

- Guru mengecek kehadiran siswa, tiga siswa tidak hadir tanpa 

keterangan, dua siswa sakit 

- Guru mengecek kesiapan siswa 

Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan “apa kalian 

pernah mendengar kata kolonial? Apa yang ada di pikiran kalian ketika 

mendengar kata kolonial?” Beberapa siswa mengacungkan tangan dan guru 

berusaha memberi kesempatan siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. 

FMN menjawab “penindasan,bu” dan SM menjawab “penjajahan Belanda, 

bu” Kemudian guru memberikan pertanyaan lagi “ jadi, menurut kalian apa 

itu kolonialisme?” ada seorang siswa yang berusaha menjawab, 

“kolonialisme adalah paham tentang penjajahan Belanda di Indonesia”.  

Suasana menjadi hening, ada seorang siswa yang berusaha menjawab tetapi 

belum tepat. Guru mengoreksi jawaban dan mulai menjelaskan konsep 

kolonialisme dan imperialisme. 

Berbarengan dengan bel jam pelajaran pertama berbunyi, guru mengarahkan 

siswa untuk mengeluarkan informasi yang didapat dari internet, 
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mengeluarkan buku paket dan kertas karton. Siswa mulai mengerjakan tugas 

dan guru berkeliling mengecek pekerjaan siswa. Setiap anggota kelompok 

saling membantu dalam mengerjakan. 

Siswa mendiskusikan hasil tugas yang sedang dikerjakan, guru berkeliling 

untuk melihat apa yang sedang didiskusikan setiap kelompok. 

Kelompok pertama tampil, kondisi kelas kondusif. 

Kelompok dua tampil, audiens masih tetap memperhatikan. 

Kelompok tiga tampil, beberapa audines mulai tidak menyimak. 

Kelompok empat tampil, kondisi kelas ribut dan gaduh, guru menegur siswa 

untuk memperhatikan kembali. 

Kelompok lima tampil, kelas tetap kondusif. 

Guru mengomentari keseluruhan penampilan dan menjelaskan materi yang 

ditugaskan. Guru mengumumkan kelompok dengan nilai terbaik, yaitu 

kelompok 2. Guru memberi tambahan nilai dan mengajak siswa 

menyimpulkan materi pertemuan ini. 

Guru menugaskan siswa untuk membaca materi selanjutnya kemudian 

pembelajaran diakhiri dengan berdoa dan salam. 

 


