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LEMBAR OBSERVASI SISWA (KELOMPOK) 

 

Materi  : Teori sel 

Kelas  :     Kelompok: ….. 

Nilai  : 

Anggota kelompok: 

1…………………………………….  4…………………………………….. 

2…………………………………….  5…………………………………….. 

3…………………………………….  6…………………………………….. 

 

Tabel 10. Aspek Penilaian Siswa (Selama Pelaksanaan Diskusi) 

No. Kriteria 
Penilaian 

3 2 1 

a. Siswa merasa nyaman belajar dalam kelompoknya. 

1 : Siswa cenderung tidak ikut berdiskusi dalam kelompok. 

2 : Siswa cenderung ikut berdiskusi dalam kelompok. 

3 : Siswa aktif berdiskusi dalam kelompok. 

   

b. Siswa melakukan pembagian tugas dalam kelompoknya 

secara merata. 

1 : Hanya sebagian kecil siswa yang terlihat bekerja dalam 

kelompok. 

2 : Hampir semua siswa terlihat bekerja dalam kelompok. 

3 : Semua siswa terlihat bekerja dalam kelompok. 

   

c. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok melalui diskusi. 

1 : Jawaban LKS hanya dirumuskan oleh sebagian kecil siswa. 

2 : Jawaban LKS dirumuskan oleh sebagian besar siswa. 

3 : Jawaban LKS dirumuskan oleh semua siswa dalam kelompok. 

   

d. Siswa dalam kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi 

kelas. 

1 : Hanya sebagian kecil saja yang mengemukakan 

   

Lampiran B.3 
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pendapat/bertanya. 

2 : Hanya sebagian saja yang mengemukakan pendapat/bertanya.  

3 : Setiap anggota berani mengemukakan pendapat/bertanya. 

3. Selama kegiatan pembelajaran, siswa mengikutinya dengan 

antusias. 

1 : Siswa cenderung tidak semangat mengikuti pembelajaran. 

2 : Siswa cenderung mengikuti pembelajaran dengan semangat. 

3 : Siswa mengikuti pembelajaran dengan semangat. 

   

f. Siswa menghargai sesamanya saat mengomunikasikan hasil 

diskusi. 

1 : Siswa cenderung sibuk sendiri saat diskusi kelas. 

2 : Siswa cenderung memerhatikan saat diskusi kelas. 

3 : Siswa memerhatikan dengan seksama saat diskusi kelas. 

   

g. Siswa mampu memberikan solusi selama diskusi kelas. 

1 : Siswa tak acuh saat kelompok lain mengomunikasikan hasil 

diskusi. 

2 : Siswa acuh tak acuh saat kelompok lain mengomunikasikan 

hasil diskusi. 

3 : Siswa acuh saat kelompok lain mengomunikasikan hasil 

diskusi. 

   

 


